संकृ तसािह यम्
ितीयो भागः
कनाटकसंकृ तिवविवालयय िब.
िब.ए.ितीयवषय संकृ तभाषापि!का

सं"ाहकः
"ाहकःडा. वीरनारायण पा'डु र)ी
"ाह
कः- डा.

कनाटकसंकृ तिवविवालयः
बे)ळू-

भूिमका
.ीगु-राजो िवजयते।
कनाटकरा1ये संकृ तिवायाः अिभवृ3ये थािपतो
थािपतोऽ
िपतोऽयं संकृ तिवविवालयः।
तिवविवालयः। संकृ तय
अ6ययना6यापनयोः बलवधनं, संकृ त"9थानां :काशनम्, शा<ेषु िनिहतानां गूढत>वानामनु
त>वानामनुसधं ानेन बिहः
सवजनसाधारणतया :काशनिम यादयः कायिवशे
िवशेषाः अनेन िवविवालयेन संसाधनीयाः येन
संकृ तयािभवृ
ि3नून ं भवेत्।
तयािभवृि3नू
ि3
त! काय@Aवािदमं िव कBयीयाणां
कBयीयाणां सव@षां पाCपुतकानां मुDापणम्। अतः ऐदं:ाथFयेन
िव9म6यमाकBयाणां संकृ तभाषापाC"9थानां :काशनम! िवधीयते
िवधीयते। यिप िवGछा!ाः
संकृ तभाषामयानेव :ाचीनान् "9थान् पठि9त,
पठि9त, तथािप आधुिनकसंकृ तसािह यपLरचयतेषां 9यून एवेित
िनिच य आधुिनकसंकृ तसािह यपLरचयाय आधुिनकानां
नकानां :िस3ानां कवीनां काMयािन,
काMयािन, नाटकािन,
नाटकािन,
गािन,
गािन, चFपूकाMयािन च पाC वेन िचतािन ।
अ! च छा!ाणामानुकूNयाय िविवधेषु "9थेषु पृथOPिDतानां पाCानां सं"हेण एक!ोपलिQधयथा
यात् तथा पुतकिमदं मुDाRयते। एत9मुDणकाय@ :ो सािहतवतीSयः िवविवालयय
कुलपितथानमलं
Sयः :ो.
लपितथानमलंकुवतीीSयः
:ो.पTा शेखरमहोदयाSयः कृ तVताः समRय9ते। तथा अ6ययनम'डNयाः
सदयेSयः :ो.
:ो.के .िब.
िब.अचक-िवदषु ी पी.
पी.हेच.् िवजयलBमीिवजयलBमी-डा.
डा.िस.
िस.नWु'डXयडXय-:ो.
:ो.िगरीशच9DमहोदयेSयः
कृ तVताः समRय9ते। िभYेषु थानेषु मुिDतानामेतषे ां "9थानामे
"9थानामेक! :काशने दZानुमितSयः संकृ तभार याः
स यनारायणभ[अिखलकनाटकसंकृ तपLरषदः
संघटनाकाय
यनारायणभ[-जनादनहेगडेमहोदये
होदयेSयः,
यः,
टनाकायदिशSयः
:ो.
वरिवजय"9थकारसु
िवजय"9थकारसुप!ु Sे यः िव]Sयः गोपीनाथाचाय
:ो.एम्.के . .ीधरमहाशयेSयः,
यः, शFभुिल)ेवर
गोपीनाथाचायगलगलीमहाशये
गलगलीमहाशयेSयच आधम'य^ समपयािम । तद! काय@ सहकृ तवतां डा.
डा.मWुनाथभ[,
ाथभ[, िवदषु ी शकु9तला
भ[,
भ[, िज.
िज.कृ Aण:साद इ येतषे ां साहाXयं च मरािम। म9ये छा!ाः अय पुतकय लाभं पाRय9तीित।
डा.
डा. वीरनारायण पा'डु र)ी
िनद@शकः,
कः, नातकोZरसंशोधना6ययनिवभागः
कनाटकसं
कसंकृ तिवविवालयः,
तिवविवालयः, बे)ळू-

िवषयानु`मिणका
लेखकः संपादको :काशनम्
भाषाप!म्
:थमभाषा संकृ तम् वा
चFपूभागः शFभुिल)ेवरिवजयः प'ढरीनाथाचाय बृह9मठः
गलगली
िवजयपुरम्
पभागः

कनाटकवणनम् 20

मि'डकल्
रामशा<ी

मि'डकल्
आाः
रामशाि<:ितdानम् पeि!ंशत्
बे)ळूलोकाः

25

नाटकभागः एकच`नाटकम्

र)नाथशमा

काMयोानम्

1-3 अaाः

25

अिवतृत

हेच.् िव.

संकृ तभारती

पूणम्

30

पCम्

मेघ:ितसंदेशः

अaाः

ऋणिवमुिjः

नागराजराव्

किवपLरचयः
प'ढरीनाथाचायः गलगली (19221922-)
शFभुिल)ेवरिवजयचFपूकाMयय रचियता प'ढरीनाथाचायः गलगली :िस3ः किवः, मधुरवा'याः
संपादकः, .ीकृ Aणक'ठाभरणं, स य6यानिवजयचFपूः इ यादीनां रचियता। राno पितना सािह याकाडFया च
पुरकृ तः ैतवेदा9ते कृ तभूLरपLर.मः िवqयातः वाrमी।
मि'डकल् रामशा<ी (18491849-1929)
1929)
किवभूषण-किविशरोमिण-किवक'ठीरािदिब-दभूिषतः मि'डकल् रामशा<ी कुFभािभषेकचFपूभैमीपLरणय-आयधम:कािशकािद"9थानां :णेता, महीशूराथानिवान्, मि'डकल् रामशा<ी
9यायािदशा<ेषु कृ तभूLरपLर.मः मैसू-नगरे महाराजसंकृ तिवालये आचाय आसीत्।
नडहिuळ र)नाथशमा (19161916-2014)
2014)
Mयाकरण-सािह य-अैतवेदा9तािदशा<ेषु कृ तभूLरपLर.म आचायः र)नाथशमा बे)ळू-नगरे
चामराजे9Dसंकृ तमहािवालये Mयाकरणशा<:ा6यापक आसीत्। राno पितना रा1यसवकारेण
के 9Dसवकारेण िविवधैः मठैच िनतरां सभािजतयाय कृ ितषु एकच`नाटकम9यतमम्।
हेच.् िव.
िव. नागराजराव् (19421942-)
Mयाकरणसािह यशा<योः कृ तभूLरपLर.मः काMयशा<िवचwणः नागराजरावमहोदयः मैसू-नगरे
:ाGयिवासंशोधनालये नाना"9थानां संशोधनमकरोत्। वैदेशेषु अनेकेषु िवविवालयेषु
अितिथ:ा6यापकसन् बहxंछा!ान6यापयामास। राno पितना सभािजतोयं िवान् वतमानकािलके षु
िव किवषु :मुखः।

गलगली प'ढरीनाथाचायिवरिचता
शFभुिल)ेवरिवजयचFपूः
.ीमy9Dमहे
.ीमy9Dमहे9DमुqयिवलसT9दा
यिवलसT9दा-वृ
लसT9दा-वृर9दारका9दारकालीवृ9दारकवृ9दवि9दतपद9ारिव9दि:यम्।
य9दzानपयोमर
य9दzानपयोमर9दकिणकापानो
9दकिणकापानो कपुAपंधयायाम9दान9ददिस9धुराननमहं व9दे परं दैवतम् ।।1
।।1।।
वितदं भुिव समतजीिवनासमतजीिवनामतदषू णमपातसंकटम्।
िनतुलं च किविभः
किविभः तुतं सदा
वतु हितमुखमतु नः ि.यै।।2
।।2।।
।।
वत{पममुपिथतािथ
िथतािथनां 6वतपापमपहिततासुरम्।
सु:शतममरैच शतदं वतु हितमुखमतु
े।। 3।।
मतु वो मुद।।
के लीधूलीकृ ताशेषMयाली`ूरासुरावली।
काली शूलीवरालीढतनुवतनुतां िशवम्।। 4।।
पादाFभोजनमyतुमख
ु कुटु िFब9यFबुजावािसनीावािसनीजFभाराितिनतिFब
जFभाराितिनतिFबनीमु
िFबनीमुखिदवोदेवीकदFबािचताम्।
जृFभzFभिनशुFभशुFभदनुभकू ु Fभी9DसFभेिदनीम्
अFबां शFभु|दFबरे
|दFबरे9दकु िलकां िसंहो-स वां भजे।। 5।।
|द
िगरीश| करी9Dय वारी नारी िशवंकरी।
भविस9धुतरी गौरी नरीनतु |द9तरे।। 6।।
लोके यतु िवषािदतामुपगतोऽRयान9दपूणः सदा
थाणुयिप सवलोकफलदः सवV इ यिचतः।
कामं काममभावयYिप सती िलnो भुजगं ावृतः
भू यै िच!िविच!चा-चLरतचो"ोऽिप सौFयः िशवः।।7
िशवः।।7।।
आपYािखलपापपवतकु लMयापादना{िपिण
Mयापारे कुिलशा<कौशलभृततापाितिच9तािछदः।
भालिलिपं चयेऽ9यथियतुं शjाच भjावलेः
.ीमDेणुकपाद
पादरेणुकिणका नः .ेयसे भूयसे ।। 8 ।।

पािवया
पािवयाGछवचः:
याGछवचः:वा
Gछवचः:वाहसु
वाहसुयशोगFभीLरमवGछताशोगFभीLरमवGछतालोको3ारकतािदसणु गणैम9 दािकन म9दयन्
9दयन्।
िशAया
य9सुचLरतादश^
िशAयाणामु
Aयाणामुपदशय9सु
Lरतादश^ िनजाचारतः
सGछा<ाुपदेशतच भगवा छo ीीरेरेणकु ाय मुदे ।। 9 ।।
.ीरेणुकाचायमनु ी9Dवय.ीपादरेणोः किणकाः पुन9तु।
ये तीथ
तीथसाथय िवलोपय9ते पापापनोदwमतावलेपम्।। 10 ।।
आचाय वं िह य!ैव पयां रेणुकं तुमः।
आय वं Vािनधुय वं योिगवय वमेव च।।
च।। 11 ।।
इि9Dयथै
ु ा गुणाः।
ि9Dयथैयग ाFभी
ाFभीय
Fभीयदानौदायमख
वा.ीचातुयम ाधुयध यु ा य! Mयविथताः।।
Mयविथताः।। 12 ।।
वेदा9तदेिशकं व9दे सवशा<ोपदे
ा<ोपदेशकम् ।
सूया
याNयFबु
यFबुजसूय.ीरेणकाचा
का
चाययोिगनम् ।। 13 ।।
ुकाचाय
नामं नामं गु-तोमं कामं wेमंकरं हरम्।
शFभुिल)
ल)िशवाचायवZृ चFपूं समारभे।।14
।14।।
14।।
बिलना ह9त किलनाऽकुले कुले
महतां िwतौ च वसतां सतामिप।
:मुखषे ु धमिवमुखषे ु ददु श ां
ि!दशािचतािप सुरभारती
रभारती गता।।15
गता।।15।
15।।
पदब9धुरािण रससु9दरािण च
तवनािन कु! कवनािन
कवनािन संकृ ते।
चनािप काMयरचना न यते
म-तां वचोFबुम-तािमता
-तािमता मही।।16
मही।।16।।
16।।
लBमीकटाwिवषय विमहािधग9तु
विमहािधग9तुमाrली
माrली:िशwणमनु
rली:िशwणमनुwणमSयस सु।
सव@षु भारतजनेषु सुपवव9या
गीवा
गीवाणवाrभजित शोGयतमामवथाम्
शोGयतमामवथाम्।।17
।17।।
17।।
सःफ
ःफूितसमुदिु jरचनावैदr6यवैशतो
गं संकृ तवािच पमिप वा िनमातमु ेकैककम्।
वैशारिमहा न िचदहो ला6यं पुनिवते
ते
गालीयुतपब3रसवyFपूकृतेः का कथा।।18
कथा।।18।।
18।।
वभाषाVानदिु भwे रसस9दभगिभताः।

नािवभ
नािवभवि9त कृ तयः कृ ितनो यY ताशाः।।19
ताशाः।।19।।
19।।
िकं विम9संकृ तVा
तVानम-भू
Vानम-भूते महीतले ।
एकै वाित चका य!
य! संकृ तVानवािहनी
तVानवािहनी।।
नी।।20
।।20।।
20।।
जFबुक'डीपु
क'डीपुरीसीFनो नाितद
क'डी
नाितदरू तरे िगरौ।
िगरौ।
रसोिमसंसभृभं तृ ं भाित Vानामृतसरोव
सरोवरम्।।21
।21।।
21।।
शFभुिल)
ल)िशवाचाय Vानमे-महागु-ः।
ः।
जंगमVानकोशोऽयं
मVानकोशोऽयं भाित िवावयंवरः।।22
रः।।22।।
22।।
सािह ये सरसाथस9ु दरतरे पाि'ड यमेततेः
सGछा<ेषु िविशAय गीAपितसमं वैदAयमया
Aु यमयातु म् ।
Aय
गाविवहीनपरचनासौिविवोिततो
ना9यः कचन िवते किववरो नेसुधीन यितः।।23
यितः।।23।।
23।।
पाि'ड यं मिणकारपािणिन
Nयं गुरोः
मिणकारपािणिनपत
िणिनपतW
पतWNयािदतु
NयािदतुNयं
बाण.े
dमयूरमाघ
े ं किव वं पुनः ।
बाण.ेdमय
माघजयदेव
कणदाय
कणदायपराथकायजनतो3ारोपकारा9गुणान्
Aा कय जडय चािप किवताफूितभवYे तुतौ ।। 24 ।।
जडधीरहं तु मृडधीगुरोमहागुणकृ nमुnपLरतुnमानसः
मिहमािववणियषया :चोिदतः सुरवा:ब9धकृ
रवा:ब9धकृ ितचापलोतः।। 25।।
25।।
गु-रावयं िह किवराट्
किवराट् सुसंसं कृ ते
चLरतं :भावभLरतं तदय तु ।
उिचतं भवेि3 रिचतं िदवो िगरा
तदहं यते किवयतेः :वणन।े । 26।।
26।।
 िnा संकृ तं भाषा  चFपूः िलnब9धु
िलnब9धुरारा ।
 चाहं जडधीम9दः जाादेवोपपते।।
।। 27।।
27।।
म9दोऽRयनावािदतकाMयगं
9दोऽRयनावािदतकाMयगंधचFपू:ब9धोपिनब9धनो कः ।
Lरवोपहायः
हा यामहं प)PLरवोपहायः
िव96यािDमुितुम3ु तािः
तािः।।
िः।।28
।।28।।
28।।
अथवा गु-चरणानां क-णािकरणाः पुनः ।
:ेरणाकारणानीह न संकNपो ममाNपकः।।29
ममाNपकः।।29।।
29।।
अनू-र-णो Mयोमायाममुते
तेऽ9वहम् ।
पत)
पत)यैव नो प)ो
प)ोम
)ोमिहFनो गLरमा िह सः।।30
सः।।30।।
30।।

:ेरकः कारकचा! गु-रेव न संशयः ।
अहं तु िलिपकारोऽिम ममकारो न मेऽRयणुः ।। 31 ।।
अणुवािप कणो वाऽ! गुणचे सा गुरोः कृ पा ।
दोषाः शेषा ममाV विवशेषा इित भाMयताम् ।। 32 ।।
:ारFभे जगदालFबे लFबोदरपदाFबु
लFबोदरपदाFबुजे ।
िशवाचायचLर!ाqयां चFपूं न वाऽरभे पुनः ।। 33 ।।

भारतदेशवणनम्
भारतािभधभूमातुः कणाभरणभूषणम्।
कणाटकाqयदेशोऽयं भूपटे भाित शोभया।।34
शोभया।।34।।
34।।
अित खलु समतोyावचवतुिवतार:शता सुरासुरनरिकYरािदिनकुरFबसमिभशता
कौतुभकोिहनूरसशनैकिनतुलरत:तर:कराकरिनकरोदारोदरसाथककृ तवसुमती यिभधाना िवविववFभरावलयकुवलयकिणकारालंकारभूता :भूततरतीथwे!देवमि9दरािदपु'यथलपिव!ीकृ तधLर!ीतला
भावुकाितकधािमकजनिनव यमानिन यनैिमिZकनानाधमकमदानदिwणाु कटपु'यकोिटिवपािटतपापपट
लीसमुyािटतकिलकाटवावताLरतकृ तयुग:कृ तािवकृ तसुकृतरािशदोधूयमानसदातनधमिवजयवैजयि9तकाखेलालोलािनलबालाितलीलालािलतोZािलतोोलकोलकुNकुNकलालापवाचालवीचीमालाजालशीिलतwािलतसागरकूलानुकूलपLरखापLरवृता
मे-म9दरिहमधरमाहे9Dिव96यािDसािD:मुखनैकक9दLरवृ9ददेवमि9दरसु9दरनानाक9दरिशखरस9दोहब9धुरा
अमरावतीयशःपटलपटभेदनपटु तरासंqयपुटभेदनसुषुमाशािलनी
िविवधकुटीरधामारामतोमरमणीयापLरिमत"ाम"ामािभरामा
अगिणतवनोपवन:वृ3फलपुAपसमृ3कु9द-म9दार-माक9द-.ीग9ध-िपचुम9द-न9ावत-कुरिव9दब9धूक-हLरच9दन-.ीच9दन-कक 9धू-य9दन-क9दराल-िकंशुक-कोिवदार-किप थ-अव थ-िति9!णीwािदलwलwवृwरािशलिwतवwःथला मालती-माधवी-शेवि9तका-शेफािलका-चFपक-जािज-कमलकNहार-कुरबक-के सरमी:भृितवीमतीवेितमWुलताकुWा"सFफुसुरिभसुमस9दोहय9दमानाम9दमकर9दिब9दपु ानमुिदतिमिल9दवृ9दसान9दा)ीि`यमाणसंगीतभ)ीमWुलगीतगुWारवररिWतरिसकपा9थपुWा
ग)ा-गोदावरी-ग'डक-गोमती-यमुना-नमदा-कृ Aणा-कावेरी:मुखपु'यपयिवनीपाथः:वाहतरलतर)संघाािवतपािवताRयाियतwे!साथ:{ढ:भूतधा9यरािशसंतृजानपदपौरजनिनिबडा संकृ तभाषापLरपोिषत:सूतबहPभाषाभािषमानुषकोिटसम6युिषता आसेतुशीताचल:सृतिवशालदेशावकाशिवकिसतवैिदकसंकृ ितसुवणसू!स9दािनतिविवधधमसF:दायाचारिवचार:चुरनानाजाितमतानुसाLरिभYिभYमनुजकुलािधिdता
िववमानवताभावैयनेहसामरयजातीयसौहादधमसिहAणुतासहजीवनिमथोमैयािदसगु णबीजभूिमः
सकलािवकलकलाकलापकलममWरीके दारायमाणा
पZनपीिवतायमानहोमधूमतोमामोदामोदमेदरु सुमनःसमुदयमनःसमुzयासौमनयिनसृnसुवृिnफिलत-

सयसमृि3:शया
सवलोकनमया
नरकुलतपयापचेिलमफलायमाना
धरादेवीक9धरसु9दरहाLरहीरहारायमाणा च शोशुभीित भारतवसु9धरा िववVानोपदेशधुरधं रा।
सव@ऽिप देवा ननु पूवद वे ा महषयोऽपूवमहीसुदवे ाः।
ाः।
:जिVरे य! िनजां जिनं च िवजिVरे साथकतामुपते ाम् ॥३४॥
३४॥
िवतानानां िवतानािन िवत9व9तो नराः पुरा ।
सुरतां
रतां सुरत9व)ी
त9व)ीसु
)ीसुरतं चापुरि9वताः ॥ ३५ ॥
िनAका-'यजघ9यदAकृ
Aु कृ ितकरा
ितकरा याroयदै यावलीयावलीददु ा यूहसमूहभू
हभूLरभरतो
Lरभरतो यिनय
वु ः ।
यिनय
िनयवः
िन यापिZिनवारणाय हLरणा सवावतारा अिप
य!ा9य! न कु!िचगवता
!िचगवता :ेFणा कृ ता नो धृताः।।३६
ाः।।३६।।
३६।।
यो!ोZरसो!पु
यो!ोZरसो!पु!ीमुदवहिGछवः ।
सगो!ामिप य नेहात् काल शैलीमुमामिप।।३७
ामिप।।३७।।
३७।।
य! च सि9त वसि9त िवलसि9त स9तो महा9तः अधीताणः अिधगताणः
िषसचाLरणः ाणीवयंवृतवरा िव :वराच ाणाः, राज9ते :ाणा9पणीकृ य तृणीकृ य च
wतात् नॄणां पLर!ाणं कुवाणाः खलकुलकाननकृ पाकृ पणकृ पाणाः िविहंिसतनृशंसा wि!यावतंसाः, ाज9ते
च नैपु'यिनविततवािण1यMयापारोपािजत:भूतसंपिलोिपतकौबेरावलेपाः परोपकाराथ^ िवतीणसवाथाः
िनःवाथासािधतपुमथाः सवसमथाः साथवाहसाथाः, भास9ते च पLर.मसेवाभावकृ िषकमािदिवDािवत
देशोिYDदाLर]oयाः
गुणसमुDा
िवनयमुDाच
कृ षीवलाः
समारािधत-Dाः।
कnाकृ िnिवमिदताितमृदलु wे!ोसंविधतोो- सयोिदतधा9यजातजगतीकुिwFभराः .ीकराः ।
शवLू रपLर.मोतब
रपLर.मोतबहPवेदाDकेदारकाः
य!ालयिवविज
ता िह जनता|3
काः कषकाः॥
य!ालयिवविजता
जनता|3षकाः
ाः॥ ३८ ॥
अचास9ु दरदेवमि9दरमठ:ाकारकाa
मि9दरमठ:ाकारकाaषा
aषाषा[ालीगोपुरभFयहFयपटलीिनमाणकम
कम3
म3रु ाः ।
आकNपिथरिशNपकNपनकलानNपाGछवातुि`या`यावातोAप युपमा िह ज£णिजतो य!ासते िशिNपनः
िशिNपनः ॥ ३९ ॥
वीणावेणुमृमदृ )वादनकलावै
)वादनकलावैदr6यिवोितताः
शृ)ारा
ारािद
रािदरसोZर
िदरसोZर)
रसोZर)लयव स)ी
स)ीतपार
)ीतपार)
तपार)ताः ।
चeyा-िविच!िच!रचनाचातु
eyा-िविच!िच!रचनाचातुयध यु ा नराः
य!ैवाऽ:ितममनृ
ाऽ:ितममनृमता उस9
उस9 य9वहम्
य9वहम्॥ ४० ॥

य! च ि.य इव उसिGछo यः, शारदा इव िवशारदाः, आया इव आयाः, अनसूया इव अनसूयाः,
अ-9ध य इव पतीननु-9ध यः, पाeािलका इव िवजयो साहविध9यः, जनकतनया इव रामािभरामाः,
अहNया इव सौ9दयाकिषतसह¦लोचनाः, सुरभय इव स9तिपतकामाः, वनदेवता इव जिनतामोदाः,
रित{िप'यः सतीगुिण9यः, मै!ेयीमनीषी'यः सतीिशरोम'यः म)लव{िप'यः अग'या अंगनाः
पु'यदेवीभूता आन9दस9दाियका न9दनीकुवि9त अवनीतलमिप।
पु-षा अिप य! अप-षा अप-षवभावाः, बभावानुभाव:भावाविजतसु|9म'डलाः,
परोपकारपरायणाः धनधा9यािददानदZदीwाः शमदमदयादाBयदािw'याग'यपु'यगुणम'याभरणाियताः
.ीरामा इव भरतानुरािगणः, .ीकृ Aणा इव स यालापत पराः, भीमािदपा'डु न9दना इव
धमानुसारणब3दीwाः, .ीक'ठा इव िशरसातकलाधराः , काMयकलापा इव सृZशोिभताः, सुरलोका इव
:शा9तसुमनसः, मा'डMयकथा इव यमिनयमस9तताः, यािVकिवधय इव शाि9त:धानाः, कLरकलभा इव
दानविषणः, शरीरा इव स वोDेकिवभािवताः, :कृ या सFभािवताः सनातनसंकृ तसंकृ ित:भािवताः
:भास9ते।

कनाटकदेशवणनम्
तयाच कमभूिमLरित :िथमानं धमभूिमLरित मिहमानमनुपमानमेव संमानं च समासािदतव या
भगव या भारतिw या अ यु§वलकणकु'डलम'डलतामुपयाित अख'डिमदं कणाटकमहीम'डलं
यैभवसमुपवणने चwुAकणकुलच`व यिप न :भुः :भवित। अ¨oयािदशृ)ोZमा)पय9तं
यद)ा)णम)लभूभागमाावयि9त पावयि9त च तु)ािदतरि)'यः व)Zु)तर)भ)ैः कृ तदLु रतभ)ैः।
किलकालकिलतकNमषकूटिवपाटनपटु तरकृ पाणीिविवधवेणी:वाहपाथःपूरपूLरतwोणीकोणीकोणीसंविधतधा
9यDोणी.ेणीस9तिपतसव:ािणगणसंकुला
कृ Aणवेणी
चाय
कणाटदेशय
|दयालवाल:ेमपीयषू रयरसायमानरसा आसशैलमूलं .ीशैलशैलिशखरं यावदा©ादयित यावªनान्
कृ तमªना9किलतपयःपानांच। आRयाययित कूलानुकूलसeरणचeुरचeलचरणा9पशुगणान्। आमोदयित
च सामोदतटपुटावटपटतरनटायमानवातिवधुतिवकटिवशaटिवटपपटलपटपटायमानिविवधिवटिपकोिटकोटीरकोिटसमाटीकमानिवह)सम्।
एवं सवेगसिललौघ:वाहMयूहपातावघातिवदाLरतसक9दLरदरीयमानदरीक9दरोदरसु9दरायाः
शरवेगव याः शराव या जोगािदजलपातसमु पािदतिवुªालोzीिपतदी:दीपिनकुरFबैः :ित"ामारामं
:ितमठमि9दरं :ितव मच वरं :ितिवपिणवीथीिवतिदकावलभीिवटaा)णं च चeyा-च9Dशावकै Lरव
अवताLरतैः जगद'डम'डलमिखलमेव शर§यो नाजालजठालिमव हारनीहारहाLरहरा[हासभाभािसतिमव
वयं:काशासqय1योितnोम:सृमर:काशपुWिपWLरतिमव
च
समाकलयि9त
य! याः
िवVानिवा:Vािननः। य! च :वह9तीव अग यमुिनतपःपरFपरा दिwणदेशपु'यसFपिदव पयो{पेण
wर9ती कवेरकुलकितपताके व दोधूयमाना किलकालकिलतकृ Gछo कलुषकदFबकरालकरवालाियतकलालधाराधरा
कावेरी
कुशलकिमिनिमतसह¦ािधककुNया
नालीजाल-

जलाD«कृ तके दारकलममWरीजरीजृFभमाणा राno य धा9यकोषं करोित सदा समृि3समेिधतम्। एवमेव
मनुजकुलमलो9मूलनकलाकुशला
मलापहा,
पापघटािवघटनपटीयसी
घट:भा,
जलतर)शीकरासाराD«कृ तwे!मृदमु ृती कुमुती, िपपािसतपशुपिwपु-षवाLरवरदा वरदा अ9याच
पु'यपयोध9याः मानवलोकमा9याः स किवकिवता इव रसो कषशािल9यः, विनता इव चeyा-पयोधराः,
महा ममनोवृZय इव िवमलाशयाः, साधुपु-ष:वृZय इव गाFभीयगहनाः, वेदभ«रीतय इव :सादभूियdाः,
अिFबकावतारा इव िगरीशधृतजनुषः, हरतनव इव लसिषधराः, मोिहनीलीला इव
वाि.तामृतिवतरणिनपुणाः, याि!का इव नैकwे!ानुधािव9यः, पीठािधपितयितचया इव
तीथपािवतनैकलोकाः, अभ)ा अिप भ)ाि9वताः, जडा मानोऽिप सरसाः, पaा¬ा अिप पावना,
अनुकूल:वाहा अिप :ितकूल:वाहाः, दशावतारकथा इव म यकूमािदलीलाभासुराः,
वािदdपयःपूरपरीताः शुिjशपुिलनवेतसािदिवतानभLरताः, नैका एव सLरतः रसाDतामापादयि9त
कणाटकभूमातुर9तर)म्।
य! गोकण-.ीशैल-हLरहरेवर-शृ)ेरी-रFभापुरी-पFपािदपरमेवरिदMयसिYिधसिYिधसYुतािन
शतािधका9येव शैवwे!ािण, उडु िप-सु'य-शूपालय-तोरवी-गदग-बेलू--मेलुकोिट-.ीर)प[णकनकिगLर-वेaटाचलादीिन
च
भगवतः
खगके तनय
िनगमागमोjागिणतव{प
:ित{प:ितdानसिवशेषसिYधानशोभीिन
वैAणवwे!ािण,
म9!ालयमेलुकोिट-शृ)ेरी-धमथल-.ीशैल:भृतीिन
गु-थानािन
च
अिखलभारतभूभागसFभूतसकलभjभावुकयाि!कलोकानाम यादरपा!ािण या!ाwे!ािण िवलसि9त।
बदािम-हलेबीडु -हFपी-ऐहोळी-प[दकP -गदग-ल£Pंिड-मैसू--बेलूर:भृितप[ण"ामेषु कणाटक:ा9तीयैः
वातुिवािवदrधैः मूितिशNपकलाकुशलैः थपितिभः िच!कारैः तwकै च िनिमतािन सूBमाितसूBमािण
महामहि9त च :तरख'डिवताLरतवातुिशNपािन, बृहGछैलख'डय अख'डैकग'डिशलायामु कणाः
कौशNयपूणाः िदMयभMया गुहाः, अितसु9दरािण देवमि9दरािण, सौ9दय@ण अ:ितमाः :ितमाः,
फुरyैत9यफूतय इव देवतामूतयः, आचयतिFभत:ेwककदFवाः, पशनwण एव समुदe सवरारFभाः
उZिFभततFबेरममुतािवडFबा िविच!तFभाः, सeुिFबतसुरपुरपुरि9®कापादनूपुरा गोपुराः िच!िविच!ािण
शैलिशलो[िaतािन
दिwणोZरिशNपशैलीकौशलीसमु9मीिलतचe पाeािलकािविवधभावभ)ी|दयंगमयिच!ािण,
रामपादमिहमानीव
जीवभावापािदतपाषाणािन,पशुपितचLरतानीव
शैलबािलकाहावभावभLरतािन,
न9दनवनानीव
अFलानकुसुमोपशोिभतािन, सुरलोकसंथानानीव अमरिशNपसमुिसतािन, गगनम'डलानीव
च9Dाक थायीिन, देवे9Dथानानीव जीवकला:शतािन, टaोािसता9यिप िवटकोािसतािन, िभYा9यिप
पूणािन, सूBमा'यिप मह वभािW, पaजवनानीव सह¦करो9मीिलतािन, राकाशिशिवFबानीव
संपूणिवकिसतकलािन अिवकलािन सकला9यिप कलाकौशNयपराकाdोपपृnवातुकृ यिशNपािन मोदयि9त

:ेwकान्, िवमापयि9त िवमशकान्, सह¦शच आकषयि9त वैदेिशकरिसकान्, सं:ीणयि9त याि!कान्,
रोमाeयि9त िशNपशा<िवचwणान्, उYमयि9त च कणाटकमातुः :ितdािशरःिकरीटम्।
क या िववकणाटेऽिमYेव कणाटके ह9त अन9ता एव स9तो महा9तो धीम9तः सि9त समुसि9त
म च मताचाया विसd इव विशdाः, िववािम!ा इव िवविम!ाः, शjय इव :सािदतशjयः, कयपा इव
कायपीभूषणभूता, बोधायना इव बोधायनतामिहताः, सुयVा इव सुयVाः, अ!य इव
अनसूया9तर):ितिdताः स9ततानुिdतजपतपोऽनुdानपLरपूता मानो महा मानः।
य!ाचायकुलायतामुपगता अ6वयुत ां योिगनां
िव9म
त ाम् ।
िव9म'डलवय
9म'डलवयतामिप तपःवा6याियनां धुययताम्
:ाथFयं :मथेषु चाRय िवगतौपFयाः :णFयाः िwतौ
.ीमDे
.ीमDेणुकपू1यपादमिहताचाया अभूव9पुरा।।४१
ा।।४१।
४१।।
िशवाि:य वमापYा
यः ।
वमापYा अिप सवVमू ययः
शaरा अिप ये नो"ा िनAकलaाः
िनAकलaाः कलाधराः।।
लाधराः।।४२
धराः।।४२।।
४२।।
समु3तृ िगरीशाना ये सदानि9दनोऽमलाः।
िवभूितभािसता)ाच साwाGछo ीवृषभषभाः॥43
ाः॥43।।
43।।

शaराचायवणनम्
एवं यमेव कणाट:देशं वकायwे!ं िवधाय सकललोकिशवंकरा बौ3वादभयaराः
खि'डतनाितकाहaारा ओaारा इव सववेदाथ:ितपादकाः, िशवधनुnaारा इव दwिवपwिवदलनदीिwता,
नागा इव उि1झतभोगाः, क'ठालaारा इव मुjाहारोिसताः, कलमाaP रा इव भारतwे!समृ3सFपतू ाः,
कुबेरिकaरा इव िवभूितभासुराः, वेतवराहा इव सवगो!ो3ारकाः, कै लासपवत इव िशरसाधृतातशaराः,
साwाGछaरावतार वेन :िथताः शaराचाया अिप सम"भारत एव अित:वृ3ं :िस3ं च बौ3मतमु]6वय
उ3®ुः वेदोjं शु3तरम6वानम3ा िव3ौरेयाः।
िज9मनां मूधस ु पावकाः िशखा होमीयकु 'डेषु च पावकाः िशखाः।
य9मिह
िहFना॥
स]सू!ािण भुजषे ु िव:मुखषे ु सुथािन च य9म
िहFना॥४४
Fना॥४४ ॥
त एते पाख'डािदच'डदमु तष'डख'डनपि'डता म'डनिम.ािदमीमांसापि'डतवेत'डम'डलमतग'डभेदन:च'डपु'डरीकाः मुि'डकुलाख'डलाः वैिदकजन| पु'डरीकिवकासकच'डमयूखायमानाः
.ीमGछaरभगव पादाः के रळदेशधृतज9मानोऽिप कणाटकदेशय महत महत िन6याय अ! यामेव
तु)ोZु)ोZर)सातसातसंघाितताघसंघां शृ)ेर वतपोभूिमं कायwे!ं च िवधाय महासंथानं च संथाRय
इत एव सवसव^सहायां वाैतमतं :सारयामासुः।

रामानुजाचायवणनम्
तथैव च .ीमDामचरणाQजषचरणाः सदाचरणशा<:चारणदेवपादपLरचरणपरायणाः
.ीरामानुजाqयाः
िशnिविशnपि'डत.ेdसमिभnPताः
सवजाितजना)समु3ारब3ादराः
िविशnाैतमतसं:दाय:वतकाचायपादाः देशा9तरगृहीतजनुषोऽिप कणाटकमातुः |दयथानायमानं
मेलुकोिटwे!मुपाग य िचरतरम6युAय राजा.यमिधग य जनानुरागमासा च .ीवैAणविस3ा9तं भारतभुवः
कोणे कोणे :सारयामासुः।

म6वाचायवणनम्
तथैव .ीम6वमुिननामानः भेदिस3ा9त:सारणब3ादराः िव3ौरेयाः सु:िस3ाः िस3पु-षाः
परशुरामwे!म् इित :िथमानमुपगते कणाटकभूमातुः कणकु'डलायमाने उडु पीम'डले
म6यगेहनामकगृहथलQधज9मानः सव!ािप :सारयामासुः ैतदशनम्।
एवं
जैनािदनाितकमता9यिप
कणाटके
लQध:सारािण
अ! यैरेव
सकलशा<पारविभः
िवमतीयपि'डतमेघम'डलिवख'डनिववासनोz'डच'डमातLरविभः
प'डाव पु'डरीकै ः िविहतसव^कषसंकृ त:ाकृ त"ंथर नैः सावि!क:सारं सावकािलकं :चारं च समुपे य
ढमूलािन संबभूवुः।
वीरशैवाचायवणनम्
मुqयतः परिशवपरम:सादासादन:धानसाधनािन, सवजाितजनो3ारैकोzेशािन, अतुNयमिप
कै वNयं जनसाकNयगोचरं सारNयेनैव संसाधयि9त, :ितजीवं िशवभावं िवकासयि9त, भिjभागीरथ
:ितशरण|दयwे!मवतारयि9त
आपामरामरं
सवानिप
संसारसागराZारयि9त,
िववमानवधमMयपदेशाहतैकमा!भाजनािन,
रेणुकािद:मथगणाधीवरसंमा9यसंमितसौभाrयध9यािन,
शु3ानविनAकृ nिस3ा9तशQदैकतमलBयािण साwा कृ तपरमेवरमहापु-षपLरAकृ तािन िनगमागमानुमतािन
िववेिकपूवपु-षसाथानुसृतािन अ!ैव कणाटकभूख'डे :सारं :चारं :ितdां :शितं :ाधा9यं :ाबNयं :ाचुय^ च
वयमनु:ाRय अनािदकालत आरSय अ याव :सरि9त .ीरेणुकािद:विततािन वीरशैवािद:मुखस9मतािन।
एवमशेषगुणिवशेषिविशnे महतो मिहdे महीयसां :ेnे तेजीयसां :ेdे साधीयसां :कोdे
सकलकलाकामगवीगोdे देश.ेdे कणाटके षशतव सरेSयः पूव^ उपहिसतहितनावती िविवधधनध9यम'यािद
Mयापारपरीवतसरीसर सFप1झरीपरीभावपरीतसुरपुरी जरीजृFभते म नगरी गरीयसी िवजयनगरनाFनी
राजधानी।

।। .ीरतु ।।
महाकिव मि'डकल् रामशाि<:णीतः मेघ:ितस9देशः
वोपVMयाqयोपेतः
:थमः सगः
यwेणैवं िवरहिवधुरणे ािथततोयवाहः।
तोयवाहः।
ती वा मागान् सरयमलकामे य वा यारथेन ।।
त :ेययै ि:यिनगिदतं सवमRयाचचwे।
लोके स9तो न िह खलु पर:ाथनां Mयथयि9त ।। 1 ।।
- Mयाqयान:ारFभः सकलागमस9दोहवणसFपुटमौिjकम्।
िगरजामातरं न वा िगLरजामातरं नुमः ।।
कृ तनवरसावतारं परमा मानं :णFय कुतुकेन।
मेघ:ितस9देशMयाqयामाqयािम भावबोधाqयाम् ।।
रिसकजनरWनाथ^ िनज|दयाथ:काशनाथ^ च।
म³घ:ितस9देशं वकृ तं िववृणोिम सरसस9दभ´ः ।।
इहखलु मि'डकल् रामशाि<शमा सरसकिवः गु-मुखादवगतं सकलकलाकलापं
स|दय|दया©ादनेन सफलयन् मेघ:ितस9देशाqयं काMयं िचकषुः "काMयालापांच वजयेत"् इित
िनषेधयास काMयपरतामवगमयन्
विचकिषतय
िनिव¨नपLरसमाये
म)लमारचXय
िशnाचारमनुपालयंच :ब9धमुखे आशीरा9यतमं वतु िनिदशित- यwेणिे त ।।
िवरहिवधुरेण वका9तािवयोगिव¶लेन यwेण मेघस9देशकथानायक वेन कािलदासमहाकिविनिदnेन
वBयमाणिच!"ीवनाFना के निचwयूना क!ा, एवमिथतः "ग9तMयाते वसितरलका नाम यwेवराणां"
"स9देशं मे हर धनपित`ोधिवलेिषतय" "माग^ तावGछoृ णु कथयत व :याणानु{पं" "िकिe]ज
लघुगितभूय एवोZरेण" "तां जानीथाः पLरिमतकथां जीिवतं मे ितीयं" "वjुं धीरतिनतवचनैमािनन
:`मेयाः" "सािभVानं :िहतकुशलैतचोिभममािप" :ातः कु9द:सविशिथलं जीिवतं धारयेथाः"
इ यािद:कारेण :ािथततोयवाहो मेघः, तोयवाह इ याDवभावोतनािभ:ायकं िवशेAयम्। अत एव
पLरकराaP रालaारः "सािभ:ाये िवशेAये तु भवे पLरकराaP रः" इित तwणात्। वातानां समूहो वा या,
पाशािदSयो य इित य: ययः। सैव रथः, तेन मेघानां वायुनेय वात् रथ वारोपः। सरयं सवेगम्, अलकामे य
अलकापुर :ाRय, तय यwय या :ेयसी वBयमाणर नमालाqया तयै, ि:येण तYाथेन यwेण यिYगिदतं

संिदnं वचनं त सवमिप समतमिप, अिपसमुyये। एवe "न9वा मानं बहP िवगणयYा मनैवावलFबे
त कNयािण वमिप िनतरां मागमः कातर वं" "शेषान् मासान् गमय चतुरो लोचने मीलिय वा"
"एतमा9मां कुशिलनमिभVानदानात् िविद वा" "मा कौलीनादिसतनयने मXयिववािशनी भूः"
इ यािदस9देशजालं सकलमिप आचचwे कथयांच`े । अ! किवरथा9तरं 9ययित- लोक इित।
इित लोके िमन्
परपरसहायसंविधते :पeे स9तसªनाः परेषामसहाियतामिथनां :ाथनां याचनां न Mयथयि9त न
िनAफलयि9त, िक9तु सफलय9 येवेित साधFय@ पयवसानम्। सामा9येन िवशेषसमथन{पः
अथा9तर9यासोऽलaारः, "उिjरथा9तर9यासः यात् सामा9यिवशेषयोः" इित तwणात्। तेन च ये
पर:ाथनां न Mयथयि9त ते एव सªना इित Vेयं इ यवगFयते। एवं चा! वि:यािवरहदःु िखतेन यwेण
:ािथतो मेघराजः वसनानुनीयमानो मागानती यालकामे य ति :यतमायै ि:योjमावेदयामासेित
:कृ तवतुिनद@शेन सीतािवरहतेन .ीरामेण :ािथतो हनूमान् वायुसहायेन लaामासा सीतायै
रामोिदतमिखलं स9देशमाचचw इ यथा9तरमिप Mय1यते। अ! रसभावालaारगुणदोषािदिवशेषातु
सुधीिभ-Yेयाः। अिमन् "9थे म9दा`ा9तावृZम्। "म9दा`ा9ता जलिधषडगैः मोभनौ तौ गु{ चेत"् इित
लwणात् ।। 1 ।।
का9तोद9ते .वणपितते
.वणपितते सFमफाLरताwी।
यwी साwाि :यमुपनतं म9यमाना wणाध@ ।।
मृ वा शापं नखमिणमुखबै ाAपमु9माजय9ती।
:ेयोदतू ं पवनचिलतं वाLरवाहं ददश ।। 2 ।।
- Mयाqया अथ तwि:यावृZा9तमाह- का9तेित।
त का9तय व:ाणनाथय, वृZा9ते :वृZौ .वणपितते
.ुतमा!े सित, सFमेण वरािवशेषेण, फाLरते िवशालीकृ ते अिwणी नयने ययाताशी,
एतेनादराितशयो Mय1यते, अBणोः वा)वािच वात् वा)ात् षिजित षG: ययः। िषौरािदSयचेित ङीष्।
यwय <ी यwी क!«, पुंयोगादाqयायािमित ङीप्, ि:यं :ाणनाथं साwादिभमुखमुपनतमायातं म9यमाना
जानती, "का9तोद9तसु|दपु नतस)माि किeदनू ः" इित 9यायािदित भावः। एवe
का9तोद9त.वणमा!ादेव wणं तzशनजिनतान9दावथामनुभव9ती सतीित यावत् । wणाध@
ताशावथानुभवाMयविहतwणाध@, शापं वै.वणदZं मृ वा मनिस समालोGय नखमिणमुखःै
वसौ9दयानु{पर नसशनखा"ैः बाAपम.ू9माजय9 युि कर9ती सती शापयाितदःु खकर वािदित भावः।
:ेयसः :ाणका9तय दतू ं वाताहरं पवनचिलतं वाताह या दोलायमानं वाLरवाहं मेघं `अं मेघो वाLरवाह'
इ यमरः। ददश सादरं :ेwाe`े । अ! वाLरवाहदशने बाAपो9माजनािwय मुखोYमनय
हेतु वकNपना काMयिल)मलaारः। दःु खकाले नखमुखबै ाAपो9माजनादेः <ीणां वाभािवक वात्
वभावोिjच, "समथनीययाथय काMयिल)ं समथनम्" "वभावोिjः वभावय जा यािदथय

वणन"ं इित तZwणात्। िकeा! आन9दभावोदयय ति-3शोकभावोदयय च विणत वााव:धानिमदं
पम् ।। 2 ।।
6यायं6यायं िकमिप |दये वासमुAणं सृज9ती।
मारंमारं ि:यबहPमितं सFमदा.ु िwप9ती
िwप9ती ।।
िच9ताधीनं सपिद |दयं िकिeदावासय9ती।
भूयो भूयः कुशलमबला भावयामास भतुः ।। 3 ।।
- Mयाqया अन9तरवृZा9तमाह- 6यायं 6यायिमित।
6यायिमित अबला िकमिप कतुमसमथा यwवधूः, |दये वमनिस
िकमRयिनवचनीयं दैिवकं मानुषं च पLरभवािदकं 6या वा 6या वा 6यायं6यायम्, आभीB'ये णमुल,् उAणं
वासं सृज9 यु सृज9ती सती पूवदःु खमरणािदित भावः, ि:यय बहPमितं स9देश:ेषण{पां मृ वा
मृ वा मारं मारं, पूवव'णमुल,् सFमदा.ु :मोदा.ु िwप9 युिर9ती सती ि:यानुराग: ययािदित भावः।
िच9ताधीनं ि:यः :ेBयेत वा नवा, जीवित वा नवा इ यालोचनापरवशं मनः िकिe9मनागावासय9ती च
सती भूयो भूयः पुनः पुनभतुः वजीिवतो3ारकय कुशलं wेमेणाित व{पं भावयामास मनसा स9द6यौ।
किवनािप अ! सौशQमौिच यमथगाFभीयe दिशतिमित 6येयम् ।। 3 ।।
उिZd9ती तदनु शनकै ः पािणनालFQय भूिमं।
¦तं ¦तं कनकवलयं बाहPमूलं नय9ती ।।
भतुब 9 धोरिभमुखमसौ वेमवातायनथा।
म9दं म9दं मधुरमधुरं :ाWिलवाचमूचे ।। 4 ।।
- Mयाqया तदन9तरवृZा9तमाह- उिZd9तीित
उिZd9तीित।
d9तीित तदनु :ाणेशाित विनचयान9तरं असौ यwी पािणना
भूिममालFQय शनकै म9दमुिZd9ती सती िवरहजिनतदौबNयािदित भावः, ¦तं¦तं बाहPमूला पुनः पुनGयुतं
िवयोग:युjकायािदित भावः। कनकवलयं बाहोवभुजय मूलं ऊ6वभागं नय9ती :ापय9ती च सती
:कोdापेwया बाहPमूलय िकिe थूल वात् त! ढे लगेिद याशयेित भावः। भतुब9धोः
व:ाणनाथिम!य, न तु परय, मुखमिभ अिभमुखम्, अिभरभाग इित कम:वचनीय वं, त पुरतािदित
यावत्। वेमवातायनथा वगृहगवाwा9तरथा सती पिततानाम् अ9य! गमनानौिच यात्। तदj
ुं
:ाचीनैः "पद9यासो गेहा¹िहरिहफणारोहणसमः िनजावासाद9यवनमपरीपतुिलतं" इित।
:ाWिलब3ाWिलच सती, अनेनोपकतLर भिjभाव:दशनमिभMय1यते, म9दं म9दं मधुरमधुरं च यथा

तया वाचमूचे महाकुलीन<ीवभावानु{पमुjवती यथः।। अ! वणानां पदानां पदाथानां च
िव:लFभशृ)ारािभMयWक वमनुस9धेयम् ।। 4 ।।
wेमी वामी यमृतसशैरwरैः :ीणयन् मां।
त स9देशान् :णयमधुरान् कणमलू े करोिष ।।
आयात वं जलधर मम :ाणदानाय स यं।
िकिeGछा9तः िकल
िकल िविधवशाद मे पापवेगः ।। 5 ।।
- Mयाqया तदिु j:कारमेवाह- wेमीित।
ीित हे जलधर! सकललोकजीवनाधार, वामी मYाथः wेमी wेमवान्
सुखने वतत इ यमृतसशैरwरैः मां :ीणयन् : यwरममृतं ¦ावयिYव मामाRयाययिY यथः। :णयमधुरान्
त स9देशान् समये समाग य यतः कणमूले करोिष माम यादरेण .ावयिस, अत वं म :ाणदानाय
मामुªीवियतुमेवायातः स यम्। अ9यथा म :ाणहािनरेव िनिचते यथः। अत एव मे िविधवशात्
मदीयानुकूलदैवबलाद इदान मे पापवेगः मदीयददु ´व:युj`ूरफलदानशिjः िकिeGछा9तः, न तु पापं,
स9देश:ािमा!ेण सFपूणफलाभावात्, एवe मम :सYो िविधरेव वामानीय व9मुखने मि :य:णयपेशलान्
स9देशान् .ावय9मामुªीवयितमेित िनगिलतोथः ।। 5 ।।
वाताधूतं Mयजनपवनैव«जये िकं वृथा वाम्
वाम्।
शीता मानं िशिशरिशिशरैः नापये िकं पयोिभः ।।
सव´वय:भवमितिथं िकं :दायाचये वां।
पूण@ दानं भवित िह वृथा वाLरदानं यथाQधौ ।। 6 ।।
- Mयाqया गृहागतमितिथं वाचा स कुवाणा :शंसित- वाताधूतिमित।
िमित वातेन वायुना आधूतं
सम9ततोRयाह9यमानं वाताधारिमित यावत्। एताशं वां िकं िकिमित वृथा Mयजनपवनैव«जये,
गृहागतयाितथेः :थमं Mयजनपवनोपचारः समुिचतोिप विय िवषये स िनरथक इित भावः। िकe
शीता मानं जलदं जलधरं जलमयe, जलमय वमय कािलदासमहाकिवनैव :दिशतम्
"धूम1योितसिललम-तां सिYपातः  मेघः" इित। एताशं वां िशिशरिशिशरैर य9तशीतलैः, िन याथ@
िभावः, पयोिभः िकं िकिमित नापये, तव तृिकर वाभावात् तदिप Mयथमेवे यथः। तथािप
यि किeदथदानेन स9तोAयतामितिथLरित चेत् तदिप न सटत इ याह- सव@ित।
त सव´वय:भवं सव@षां
समतानां ऐवयाणां भो1यजातानां :भवमु पिZथानं मूलकारणिमितयावत्। अयमेवाथः किवना
ितीयसग@ :दिशतः " व9मूलं िह :िवततिमदं सवसौभाrयमुMया^" इित। एवe वदभावे जग यैवयकथािप

लुRयेत। एताशमितिथं वां िकं वतु :दायाचये स9तोषये, न िकिeदिप, सव@षां वमेव दातािस, वzZय
तवैव समपणिम यनुिचतं, तदितLरjं न िकिeदित, अतः िकमिप :दाय वामिचतुमRयशjामीित भावः।
अथवा विय यि किezZमिप िनAफलमेवे याह- पूण@ित।
त पूण@ जलसFपूण@ विय धनसFपूण@ जने च, दीयत
इित दानं, दZिमित यावत्। कमिण Nयुट्, पूण@ समुDे दZं यि किeªलिमव वृथा Mयथ^ भवित,
अगणनीय वादनुपकाLर वाyेित भावः। एवe देयं चेत् दLरDायैव, न सFपूणायेित िनगिलतोथः ।। अ!
मेघय िवशेषय समृ3जन{पय सामा9यय पुनरिQध{पय िवशेषय च अथा9तर9यास सर'या
िनब3 वात् िवकवरालaारः, `यिमन् िवशेषसामा9यिवशेषास िवकवर' इित तwणात् ।। 6 ।।
धूमाकार विमित |दये नावजाने भव9तं।
दैव शिjं भवित फलदां भाविय वाथये वाम् ।।
तयाशjे ः िचदिप ढा भावना िसि3हेतुः।
तमाुjा भुिव बहPमितचेतनेऽचेतने वा ।। 7 ।।
- Mयाqया अथ ाSयां मेघमिभमुखीकतु^ :शंसित- धूमिे त।
त हे जलधरेित शेषः। वं धूमाकारः धूमव{पः
धूमसशो वा, अचेतन वादपु ेwणीय इित यावत्, इित भव9तं वां नावजाने नापमानयािम, िकंतु महान्
माननीयः पदाथ इित बहPम9ये एवे यथः। कुततिद याह- दैवीिमित।
ीिमित भव यिधdान{पे विय िवमानां
भवदिधdा!ीिमित यावत्। देवयेमां दैव, तयेदिम यण्, िटड् ढाणे यािदना ङीप्। शिjमा मकलां
फलदामभीिRसताथदानदwां सत भाविय वा मनयनुस9धाय, वां आ मचैत9यिविशnािधdान{पं
भव9तमथय,े िकिeाचये। िकमथमेतिद यत आह- तया इित।
इित तयाः शjे ताrभगव कलायाः
िचदिप मनुजपशुिशलादा-मृिZकालोह:ितमािदAविप ढा भावना, अयमेवामदिभमतो देव
इ यिविGछY: ययः िसि3हेतुLरnाथ:ािकारणं भवती यथः।
:ोGयतेचा»ेयेअ»ौ ि`यावतां देवः रवौ देवो मनीिषणाम्।
:ितमावNपबु3ीनां योिगनां |दये हLरः ।। इित।
तमाावनायाः फलहेतु वात् भुMयिमन् लोके चेतने मनुAयािद:ािणिन वा अचेतने
िशलादा-लोdादौ वा बहPमितः पू1य वसFभावना युjा समुिचता, सवयाRया मचैत9यािधिdत वािदित
भावः। तथा च अचेतनोयं मेघ इित :ाकृ तबुि3ं िवहाय वमेव भगवािनित िनिच य वां सF:ाथय इित
मुqयोिभ:ायः ।। 7 ।।
पुAययिभुवनमिखलं :ाRय वाताक सा।ं
सवान् लोकानपलपिस ते वाि छतeे
छतeेत् wणेन ।।

न <ी{प
<ी{प वमिस
वमिस न पुमान् नैव दीघ न खवः।
याया िवयित सततं दीRयसे देवता मा ।। 8 ।।
- Mयाqया इदान देव वमारोRय तौित- पुAयसीित।
यसीित वाताक सां तयोसहायकम :ाRय, मेघय वषणे
वायुसां :िस3ं, अक सा9तु "यावदािद यतपित घृिnिभतािभः पज9यो वषित" इित .ुितिस3ं,
अिखलं भुवनं अिः पुAयिस पोषयिस, जल:दानेन सवान् :ािणनः :वधयसीित यावत्। अ9य! देवः
परमेवरोिप "भीषामाातः पवते भीषोदेित सूयः" इित .ु या वाताक¼ सहाय वेन िनयFय वसृnान्
:ािणतः अिः उपलwणया भोrयवतुिभः पLरवधयते। हे मेघ! ते वाि छतं चेत् अिभलाषचेत् सवान्
लोकान् wणेनापलपिस आवरणेन सिYिहतमिप अयं करोषी यथः। भगवानिप सिWहीषा चेत् wणेन
सवम9तरयित। न <ी{प वमिस न पुमान् नैव दीघ न खवः, उभय! समानमेवैतत्, वं
तावायुवेगवशात् यायो भविस, भगवानिप काय{पेण यः कारण{पेणायो भवित, वं
ताविय य9तLरwे यसे, भगवांतु िवयित ुलोके , अत वं देवता मा देवतायाः परमा मनः आ मा
व{पं यय ताशः भगवानेव सन् यस इ यथः । अ! मेघे सायमूलकय
भगवदभेदयारोपादािधय9यून वयोर:ितपादनादनुभयाभेद{पकमलaारः ।। 8 ।।
िनMयाजोऽ
ोऽयं जलद मिय ते भाित का-'यब9धः।
य9मां दीनामिवतुमनघ :ावान् दरू देशात् ।।
औदाय^ ते िनरविव जनैला¨यसे
ला¨यसे सवदा वम्।
वाथ^ िह वा परिहतकृ तां सवतो गौरवं िह ।। 9 ।।
- Mयाqया अथ मेघं वकाय@ :वतियतुं :तौित- िनMयाजेित।
त हे जलद, सवदा दानशीलेित तदथः, मिय ते
अयमनुभूयमानः का-'यब9धो दया:स)ः िनMयाजः िनिनिमZसन् भाित :काशते, न मया िकिeदपु कृ तं
भवते, नािप वया िकिeत् :ितफलमपेिwतम्, अत इित भावः। िकe यमा कारणात् दीनां
यि किeदपु कतुमRयसमथा^ मामिवतुं दीनेषु दयेतेित शा<मनुसृ य रिwतुं दरू देशात्
भरतख'डा9तवितरामिगया.मात् :ावानागतवानिस, तमािदित पूव@णा9वयः। िकe ते तवौदाय^ दातृ वं
िनरविध इयZारिहतम् अपLरिमतिमित यावत्, तवैकेनैव वष@ण सह¦यायुतय लwय
कोटेदशकोटेशतकोटेतदपु Lरतनय
वा
धनय
लाभािदित
भावः।
अतः
िनMयाजदयाशािल वा9महोदार वाy वं सवदा जनैः ला¨यसे, असिYिहतानRयि9वAयाि9वAय रwYपूवयं
महादाते यिभन9से गौरवपा!ीि`यसे इित यावत्। अ!ाथा9तरं 9ययित- वाथिमित। यः व:योजनं

पLर य1य परिहताय :वतते तय सवमाªनात् गौरवं भवित खलु, अत वमिप ताशो
महागौरवशालीित भावः । अथा9तर9यासोऽलaारः ।। 9 ।।
ातः .ु वा ि:यतमकथां वचोिभिवश3ु ां।
शा9ताऽशaाRयनुिदतधृितसF:ित :ाणनाथे ।।
नेहा कृ Gछo ं िकमिप िकमिप वैरमाशय दयू ।े
वीताऽशaा भवित िह जग9मातुर9या न कािप ।। 10 ।।
- Mयाqया वािभ:ायं किezशयित- ातLरित।
ातLरित हे ातः, औपचाLरकिमदं ातृ वारोपणं,
वचोिभ वददु ीLरतैः शु3ां मदननुरिj-अ9यानुरिjSयामकलुिषतां ि:यतमकथां म :ाणेशचLर!ं .ु वा
सादरं स:मोदं च समाक'य शा9ता.वणोZरwणमेव :णnा आशaाः, ि:यः िकं कुशली ?
िकमुताकुशली ? िकं मXयनुरjः ? िकमुता9यानुरjः? िकमायाित ? िकं वा पलाियतः ?
इ यााः, ययातायिप
वचसां सवशaािनवारक वािदित भावः। सF:तीदान
वदागमना9तरिम यथः। :ाणनाथिवषये अनुिदतधृितरनु पYधैया सती एतावित काले नेहात्
कगवथोऽभूिदित िच9तयेित भावः। िकमिप िकमिप कृ Gछo म् अ Mयािधतोऽभूा, बािधतोऽभूा,
अ9यथाऽभूे यािदकं वैरं वेGछानु{पमाशय दयू े स9तRये। अितनेहः पापशaीित 9यायािदित भावः।
जग9मातुः महालBFयाः अ9या, अ9यारािद यािदना पeमी। कािप देवी वा मानुषी वा वीताशaा
िनरातaा न भवित, साशaैव भवती यथः। तयाः िवगिलतसकलिवकNप वात् इतरासां सांसाLरक वािदित
भावः ।। 10 ।।
भूयो भूयः .ुतमिप मया :ेयसः :ेमवृZं।
पृGछािम वां पुनरिप सकृ zीनब9धो दयेथाः ।।
दरेरू े नाथे िवरहिवधुराव)नासु िwतौ यत्।
:ेयोवृZा :णयगुिणताYा9यदावासहेतःु ।। 11 ।।
- Mयाqया भूयो भूय इित। मया :ेयसः ि:यय :ेमवृZं :णयोद9तः भूयोभूयः .ुतमिप, वZ इित शेषः।
पुनरिप वां पृGछािम तदेव पुनः पुनराqयाहीित :ाथये। हे दीनब9धो, सकृ zयेथाः, पुनरRयेकवारं तदेव मां
.ावये यथः। िकमथमेवं पुनः पुनरिभधानिम यत आह- दरू इित।
इित नाथे ि:यतमे दरू िथते सित
िवरहिवधुरासु िवरहिव¶लासु अ)नासु िवषये यमा कारणात् िwतौ भुिव :णयेन िववासेन गुिणतात्
आविततात् पौनः पु9येन मृतािद यथः। :ेयोवृZाि :यवृZा9तात् अ9यत् िभYं, सामा9ये नपुंसकम्,

आवासहेतुन भवित । एवe िवयोगकाले कुलवधूनां ि:यतमवृZा9तय पुनःपुन.वणमरणािदरेव
आवासहेतुभवतीित ता पयाथः। अतः पुनः पुनः :ाथनमुिचतमेवेित भावः ।। 11 ।।
दरू े कमासितमकरोDामिगया.मेऽसौ।
पु'यं wे!ं भवतु स तथा िकं न कै लास एषः ।।
`डाथानं यिद िगLररयं
िगLररयं यwरwोगणानां।
शु3े िचZे भुवनम
नमिखलं पु'यतीथायते िह ।। 12 ।।
- Mयाqया इदान तु "तव सहचरो रामिगया.मथः" इिति:यस9देशं मनिस िनधाय :nMयं पLरपृGछित- दरू
इित।
इित असौ मYाथः दरू े अमा कै लासादितदरू िथते रामिगया.मे कमा3ेतोवसित थानमकरोत्,
िनAकारणमितदरू िथितरनुिचतैवेित भावः। िवचाय वमनिस वयमेव समाधZे- पु'यं wे!ं भवतु स इित।
इित स
रामिगया.मः पु'यं wे!िमित चेवतु तथातु, एवe दरू ेिप पु'यwे!े वसित-िचतैवाि वित पूवjाथय
:ितषेधः। अत एव आwेपालaारः। "आwेपः वयमुjय :ितषेधो िवचारणात्" इित लwणात् ।
पुनः पृGछित- तथेित।
त एष कै लासः अम पुरसिYिहतोिDः तथा पु'यwे!{पः न िकं न भवित िकं
भव येवे यथः। तथा च अ!ाविथित-िचततरेित भावः। पुनसमाधZे- `डेित।
त अयं िगLरः कै लासः
यwाणां रwसां गणानां :मथानां च `डाथानं िवहारथानं, यिद तेषां सFमदवशादशुिचथानं
भवतीितचेदतु, तथािप िचZे वमनिस शु3े सित अिखलं भुवनमिप पु'यतीथायते िह पLरशु3wे!सशं
भवित खलु। तथा च शु3िचZानां सवमिप थलं पLरशु3मेव भवती यतो!ैव िथितरयोिचततरेित
ता पयाथः । अ! पूववदाwेपय काMयिल)ोपमयोच संसृिnः ।। 12 ।।
दरू े िथ वा सततमिप मां िच9तयन् म9दभाrयां।
ा9तवा9तः कथिमव नयेzीनदीनो िदनािन ।।
या1यान् भोगान् यजतु स गृहे िकं :वासी वृथाऽभूत।्
कnे काले जगित महतां बु3योऽिप खलि9त ।। 13 ।।
- Mयाqया अथ दरू गतं ि:यमनुशोचित- दरू इित।
इित स मे :ाणका9तः दरू े िथ वा म9दभाrयां मां सततमिप
राि!ं िदवमिप िच9तयन् मदेकायZ वािदित भावः। ा9तं लूनिकसलयवदितिशिथलं वा9तं मनो यय
ताशसन्, िकe दीनदीनच सन् िदनािन मिरहदीघािण कथिमव नयेत् कथंकारं यापयेत,् इवेित
वायालaारे। गृहे वभवने िथतसन् या1यान् भोगान् म सFभोगसंलेषणादीन् यजतु नानुभवतु नाम,
वृथा िनAफलमेव िकं िकमथ^ :वासी देशा9तरगमनवानभूत,् तिददमनुिचतमेवेित िनिच याथा9तर9यासेन

समाधZे- कn इित।
इित कnे काले शापिवप>यािदना कृ Gछo ावथायां स यां महतामिप बु3यः खलि9त
इितकतMयतामूढतया वयमनिभमतेऽिप :वत9त इ यथः। अ! नाियकानायकाSयां िवभािवतः
परपरालFबनकरित{पः
थायी
साधारणीकृ तवषासमय-के कारवािदिभः
उzीRयमानतया
:वासदेहकायािदिभरनुभाMयमानतया सततिच9तामनःाि9तदै9यबुि3खािल यािदिभMयिभचयमाणतया च
किविनब3ाwेपकाMयिल)ाथा9तर9यासानु:ासालaारैः
पLरिA`यमाणः
रीितपाकपदमैयथिचयािदिभरिभपोAयमाणसन्
अलौिककतामासा
स|दयैचMयमाणो
रसा मकतामापत इित 6येयम् ।। 13 ।।
िवVाRयं मे जलधर!
जलधर! वच.ावयन्
वच.ावयन् :ाणनाथं।
सौज9यं ते :कटय मुहPः :ाWिलः :ाथये वाम् ।।
िनशQद वं मम िनगिदता9यSयुपषै ीित म9ये।
वjMयांशे जगित महतां मौनम)ीि`या िह ।। 14 ।।
- Mयाqया नैपु'येन वस9देशं मेघम¾गीकारयित- िवVाRयिमित।
िवVाRयिमित हे जलधर! मे िवVाRयं वचः :ाणनाथं
.ावयन् सन् अिणकतुः :ाणनाथया'य9तावथायां गितबु3ी यािदना कम वम्। ते तव सौज9यं :कटय अहो
महानुभावसुजनोऽयं जलधरः, यwप नीस9देशं ति :यमुपनयYुपकतासीिदित यशः :काशये यथः।
:गतौ अWली ययाताशी सती वां मुहPः :ाथय,े एतावानेव मदपु कार इित भावः। वं िनशQदः मम
: युZरं न ददासीित तदथः । तथािप मम िनगिदतािन वचनािन अSयुपैAय)ीकरोषीित म9ये। "ुवते िह
फलेन साधवो न तु क'ठेन िनजोपयोिगताम्" इित 9यायािदित भावः। वjMयांशे : युZरदानिवषये जगित
महतां मौनम)ीि`या िह तूAणीभावः अ)ीकार:ाय एवेित भावः। अथा9तर9यासोऽलaारः ।। 14 ।।
मृZा9तं विय कथयित :ेLरते वाषवातैः।
भतुिच9ताकलुिषतिधयः कnमु :ेBय दयू े ।।
िम!नेहा वसLर च मिय :ेमभावानुब9धा-।
9धा ।
का-'याा
का-'याा स खलु भवता रwणीयः :मादात् ।। 15 ।।
- Mयाqया मृZा9तिमित।
ा9तिमित वषासु भवा वाषाः त! भव इ यण्। ते च ते वाताच तैतदzु ीपकै Lरित यावत्।
:ेLरते त सिYिधं :ािपते विय मृZा9तं कथयित सित िच9ताकलुिषतिधयः म]6यानिवपयतबु3ेभतुः
मYाथय कnं ता कािलकमनोMयथामु :ेBयाSयू दयू े तदा स कगवथः सिदित िखे। अतो भवता स मे

पितः िम!नेहात् म सख इित नेहमनु-6येित, NयQलोपे पeमी। एवमुZर!ािप। वसLर सहोदरी:ायायां
मिय :ेम{पो यो
भाविचZवृिZिवशेषतमाा का-'या>वदीयसहजदयाशािल वाा
:मादा :ाणा9तकरादनवघानताज9यादपायात् रwणीयः !ातMयः। भी!ाथानािमित पeमी।
एवमुिचताशaापूवकमनुनीय
पित:ाणरwण:ाथनया
नाियकायामितचातुयमिभV वमा मका9त:णयाितशयच Mय1यते ।। 15 ।।
मातायाः कथनसमये वा मनाGछादये9द।ं ु
.ो!ासान् शुकिपकरवान् गिजतिै नजयाऽशु ।।
नृZारFभं िशिथलय धनुदशय न् बिहब9धो9धोधारापातैः पLरहर परावतयन् भृ)मालाम् ।। 16 ।।
- Mयाqया इदान सFभिवAयतः :मादान् त पLरहारोपायांच दशयित – मात@ित।
त मातायाः
मदीयवृZा9तय कथनसमये पLरबोधनकाले वा मना वशरीरेण इ9दमु ाGछादय तददशनतां :ापय,
उzीपकदशनेन त :ाणहािनभयािदित भावः। .ो!ासान् िवरहकाले Mयथाकर वाGछo वणकटून् शुकिपकरवान्
गिजतैिनजय वदीयगिजतारवेण तान.ुतान् कारय। बह«ित यते ब9धुिम!,ं तय नृZारFभं
धनु व सिYिहतमै9Dं दशयन् िशिथलय याजय। धनुदशनेन ते भी वा नृZकुतूहलं यजेयुरेवेित भावः।
भृ)मालां मर.ेण धारापातैजलधारासFपातैः परावतयन् िनवतयन् जलपाते तेषां सeाराwम वािदित
भावः। पLरहर दरू ं गमय। एवमुzीपकपLरहारेण स िचZवैकNयं िवहाय सावधानं म स9देशं .ुणुयािदित भावः।
अ! वjुम@घयाRयुzीपक वेिप कथिeZ सोढMयिमित Vेयम्। उjं च कािलदासेनैव "तय िथ वा
कथमिप पुरः कौतुकाधानहेतोः" इित ।। 16 ।।
िनDामुDी निह निह धवे शोकमुDीकृ ताwे।
िनशQदसYपसर िवभुयावद9ु मीिलताwः ।।
शोका9मोहािरत|दये वोिjकालं िविद वा।
वाचा `े तुं सुकृतमिधकं :`मेथाः `मेण ।। 17 ।।
- Mयाqया अथ ाSयां स9देशिनवेदन`ममुपिदशित- िनDेित।
त धवे मतLर िनDामुDीकृ तिश इित वjMये
िनDामुDी यधjौ िवरिहणतय िनDाभावमाशय निह नहीित िनषेधः। ततशोकमुDीकृ ताw
इ य9यथापूरणेन िविGछिZिवशेषः। तथाच िनDाभावेिप तिमन् शोकिनमीिलतनयने सित
िनशQदसYपसर। अ9यथा तय आकिमकोेगयािदित भावः। िवभुत>वावबो3ा यावद9ु मीिलताwः

वृथाऽयं शोक इित िनिच य यावYयने िनमीलयेZाविदित पूव@णा9वयः। अथ शोका9मोहाy िवरत|दये
:सYा मिन सित तिमन् जुगुRसािवरामे यािदना पeमी। वोिjकालं स9देशिनवेदनावसरं िविद वा
िनिच य वाचा सुकृतमिधकं `े तुं `वाचा धममवाRनुिह' इित 9यायमनुसृ य `मेण .ुित`मेणािभधातुं
:`मेथाः उप`मव, :ोपाSयां समथाSयािम या मनेपदम्। अ! अिभधेिह यथय वाचा `े तुं सुकृतमिधकं
:कमेथा इित भrय9तरेण Mयjकरणा पयायोjमलaारः। "पयायोj9तु गFयय वचोभrय9तरा.यम्"
इित लwणम् ।। 17 ।।
अमाzेशा पुनरपगतो रामिगया.मथं।
िम!ं Aा मृदलु |दयं मियोगािभतम् ।।
िसeन् शीतैिनजजलकणैवथिचZं िवधायन्।
म9दं म9दं कथयतु भवानेतदj
ु ं यथोjम् ।। 18 ।।
- Mयाqया अमािदित।
अमािदित हे जलधर! भवानमाzेशा कै लासोपा9तात् पुनरपगतः :ितिनवृZसन्
रामिगया.मथम्
एतेना9वेषणायासाभावसूGयते। मृदलु |दयं, एतेनािभगFय वमिभMय1यते।
मियोगािभतम्, एतेन दयनीय वमिभMय1यते। एताशं िम!ं भव सखं Aा शीतैिनजजलकणैिसeन्
सन्, तय सेचनं नेहोिचतिमित भावः, वथिचZं दःु खपरवशीकृ तिचZमिप िम!दशनेन
ि:यावृZा9त.वणो क'ठया च वायZिचZं िवधायन् िवधातुिमित ता पयाथः। म9दं म9दं न तु घोरं यथा
तथा, एतदj
ु ं मया िनवेमानं यथोjमुjमनित`Fय यथाथ@Mययीभावः। यया शQदाथानुपूMया मया
:ितपाते तयैवे ययः। कथयतु सादरं सिवनयं सनेहं च वीतु ।। 18 ।।
स यं यय ि:यसख इव ेAयकोटावस यं।
या1ये पwे िथितमु
िथितमुपगताः कोपदFभािभमानाः ।।
वRनेRयासन् परयुवतय
तयसोदरीवगभाजः।
स वं ािस ि:यसख कथं मXयुपwे ां करोिष ।। 19 ।।
- Mयाqया अथेदानीमिभमुखिथतिमव :ाणनाथं िनिदय तणु वणनपूवकं तमनुशोचित- स यिमित।
यिमित
हेि:यसख! यय तव स यं ि:यसख इव भवित, सवदा स यस9ध विम यथः। अस यं ेAयकोटौ वतते
सवदाऽस येषी यथः।
कोपदFभािभमानाः
या1ये
पwे
िथितमुपगताः
पLर यjकोपदFभािभमान विम यथः। परयुवतयः परि<यः यय ते वRनेिप सोदरीवगभाजः आसन्
परनारीसहोदर इ यथः। स ताशधीरोदाZगुणयुj वं ािस नु लीयसे, अदशनतां गतोसी यथः। िकe

मिय िनदnु ायामनु{पायाe ि:यायां कथं के न कारणेन उपेwां करोिष, ताशं कारणं न िकिeदRयित,
अतशीं सिYधेहीित ता पयाथः ।। 19 ।।
दरू ीभूते दियत भवित वां िवनाऽहं वृथाऽसं।
िनय ना धीLरव िवरिहतेवाकृ ितसणु ेन ।।
भोगेGछेव Dिवणरिहता .ीLरवारोrयशू9या।
वाणी स यािदव िवगिलता .ूयतां मzशािप ।। 20 ।।
- Mयाqया अथ सिभः लोकै ः वावथां :तौित- दरू ीभूत इित।
इित हे दियत:ाणेवर! विय, दरू ीभूते दरू ं
:याते सित, वां िवना अहं वृथा Mयथिथितरासम्। उपमानिवधया वैयÀय^ :दशयित- िनय नेित।
त िनगता
य नािYय ना। िनरादयः `ा9ताथ@ पeFयेित पeमीसमासः। य नरिहता धीLरव वृथाऽसं, तथा च
नवनवोि9मष :ितभायास वेिप :य नाभावे सा यथा Mयथा भवित तिदित भावः। सणु ेन िवरिहता
आकृ ितLरव सDूपसFपिZस वेिप सणु साहचयाभावे सा यथा िनAफला तिदित भावः। Dिवणरिहता
भोगेGछेव यिप कयिच ¦च9दनविनताुपभोगेGछा वतत,े तय यि किe3नयाRयभावे सा यथा Mयथा
भवित, तिदित भावः। आरोrयशू9या .ीLरव सFप समृ3ेस वेिप आरोrयाभावे तय सा समृि3यथा वृथा,
तिदित भावः। स यािगिलता चाकचय:वृZािप स यिवरिहता वाणी यथा वृथा,
त]Mयथाऽहममी युपमामाला। एवंभूता मzशा .ूयतामेवं कृ तवता भवतेित शेषः ।। 20 ।।
िभZेमूले भवनधरणावधपTासनथा।
ारे चwुजलकणिचतं 9यय पाणौ कपोलम् ।।
6याय9ती वां :चलित तृणRे यागतं तक य9ती।
मासानnौ कथमिप भवzशनािथ9यनैषम् ।। 21 ।।
- Mयाqया िभZेLरित।
रित भवनधरणौ गृहा9तः:देशे िभZेमूले वशरीरपचाागावलFबककुाधोभागे अध@न
पTासनेन ितdती यधपTासनथा। त! पTासनं नाम ि!िशिखाणोपिनषिद--ऊव-पLर वै धZे सदा पादतले उभे।
पTासनं भवेदेत सवMयािधिवषापहम् ।। इित
तयाध^ नाम एकां जां भूमौ ितय:सायापरामुि wRय त! बाहPम6यमारोRय िथितः। एवं ितd9ती
सती जलकणिचतं अ.ुधाराMयां चwुारे 9यय ि:यागमनशaया ारभागं पय9तीित यावत्। पाणौ
उि wजा.ियिण करतले कपोलं 9यय। <ीणां कnावथायां वाभािवक िथितLरयम्। एवं िथ वा वां

6याय9ती, तृणेिप :चलित सित िकe9ममर6वनाविप वदीयपाद9यास6विनशaया वामागतं तक य9ती च
सती अnौ मासान् :ायशः उ थानादशीमारSय शयनादशीपय9तान्, भवzशनािथनी कथमRयनैष,ं
कथंकथिezःु खेन जागरेण चा यवाहयम्। पुनदशनाशयेित भावः। वभावोिjरलaारः। "वभावोिjः
वभावय जा यािदथय वणनम्" इित लwणात् ।। 21 ।।
पौAप शXयामभजमथ तां पिTनीप!शXयापिTनीप!शXयामुAणालुDाक् शिशमिणभुवं च9दनोशीरचचाम् ।।
के नाRया मा निह िशिशLरत वियोगाक तापः।
शै यं सव^ जगित सहसा शोषयामास नूनम् ।। 22 ।।
- Mयाqया पौAपीिमित।
पौAपीिमित उAणालु-Aणमसहमानाऽहं, शीतोAणतृ:Sे यः तदसहन इ यालुः (च् 5.2.122 बहPलं
छ9दसीित सू!े वाितकम्) पौAप पुAपमय शXयामभजं, शै यसंपादनाथिमित भावः। अथ त!
शै याननुभवान9तरं, पिTनीप!शXयामभजं, सततजलोिषतािन पिTनीप!ािण शै यमवयं दुLर याशयेित
भावः। अथ शिशमिणभुवं च9Dका9तमिणमयभूिममभजम्, ज9Dोदयकाले वा जलं :¦ाMय सा
शीतलयेदा मानिमतीGछयेित भावः। अथ त!ािप शै यादशनान9तरं च9दनोशीरयोः चचा^ लेपनभाजम्।
ग9धोदकसेचनं बातापं शमय येवेित िनचयािदित भावः। के नािप पूविनिदnेनैकेनािप पदाथ@न आ मा
मGछरीरं निह िशिशLरतः अभूत् । कुततथेित िविवGयमाने वियोग एवाक तय ताप आतपः जगित
िवमानं शै यं सव^ शोषयामास। नूनिम यु :ोwा । अ9थथा कितिचदिप शै यं यािदित भावः। अ! िवयोग
एवाक इ यभेदारोपाDूपकम्। एकयाः नाियकायाः पुAपशXया-पिTनीप!शXयानेका.कथनात्
पयायालaारः। तयोच आ मािधकरणकशीतल वाभाविनिमZेन जगदिधकरणकशै यशोषणो :ेwया सह
संसृिnः। तथाच असिवरहवेदनया अितस9ताऽमीित भावः ।। 22 ।।
मारः `ू रः किठन|दयच9Dमाच'डतापः।
:ाणाकष« पवनहतको दु सहाः के िकके काः ।।
वाचा :ीितं िवशदयिस मे ना"तसिYध से।
म9ये पुंसां कुसुमिपिहतं वÁमेवा9तर)म् ।। 23 ।।
- Mयाqया मार इित।
इित। मारो मदनः मिय िवषये `ूरः वतते। एष च9Dमाः मिय च'डतापः अतएव किठन|दयः
म9मारणोुj इव :ितभातीित यावत्। हतकः पवनः पवनहतकः मयूरMयंसकादयचेित
िवशेAयपूवपदसमासः। :ाणाकष« :ाणापहारोोगीव वतत इ यथः। के िकनां :चलािकनां के काः के कारावाः

दु सहासोढु मशयाः ईषzु सुिAव यािदना खल्। एतै-zीपनैबा6यमानामीित भावः। व9तु वाचा वाOा!ेण
:ीितं िवशदयिस के वलस9देशं सं:ेAय मां :ीणयिस। मे ना"तसिYध से न पुरो यसे। अतः पुंसाम9तर)ं
कुसुमाGछािदतं वÁमिणमेव म9ये वÁािभYं जानामी यथः। अ! िवशेषणानां सािभ:ाय वा पLरकरालaारः।
वÁाभेद:ितपादने कुसुमिपिहत व{पािधयय :दशनादिधकाभेद{पकम्। तृतीयपादवायाथय
चतुथपादवायाथ^ :ित हेतु वकNपनाायाथहेतुकं काMयिल)म्। तथा म9य इ यु :ेwावाचकस>वात्
नाथय स9देश:ेषणानागमनाSयां Mय1यमानेन बामादवसिहता9तःकािठ9यव>वेन िनिमZेन सकलपुम9तर)े
कुसुमाGछािदतकिठनवÁ वो :ोwा चे येषां संसृिnः ।। 23 ।।
यjुं :ाणान् वरयित मुहP वियोगMयथा मां।
शापोद9तः `कच इव माम9तरेव िwणोित ।।
औदायं ते मम न सहते जीिवतं जीिवतुं मे।
हतालFबं िवतरित पुनदशनGे छा तवैका ।। 24 ।।
- Mयाqया यjुिमित।
िमित वियोगMयथा क!« :ाणान् यjुं मां मुहP वरयित मरणसaटं जनयती यथः।
शापोद9तशापवृZा9तः `कच इव करप! इव मां अ9तरेव िwणोित आ9तरममGछेदनMयथां
जनयती यथः। ते तवौदायं म पLर याग{पं मम जीिवतं :ाणनं न सहते, व कृ तमौदायमालोGय झिटित
:ाण याग एव वरिमित बुि3-देतीित भावः। तथाRयेका तव पुनदशनेGछा तावत् जीिवतुं िकिe कालपय9तं
:ाणान् धतु^ मे हतालFबं िवतरित। बहxनां मारकसाम"ीणां स>वेिप `जीवन् भDािण पयित' इित
9यायमालोGय व पुनदशनाशयैकया जीवािम ना9यथेित भावः ।। 24 ।।
DnPं िnः :चलित मनः कषित 6यातुम9त9तिनिनDा धीवशयित तनुः .ीयते वामलQ6वा ।।
िदMयान् भोगानिप मम -िच@िn लªा :वासा
वासासाद9ु मZाऽसं न िविदतमथो मूिछता वा9यथा वा ।। 25 ।।
- Mयाqया अथ।
अथ। Oनःस)सaNपाः जागरः कृ शताऽरितः।
Ãी यागो9मादमूGछा9ता इ यन)दशा दश ।।
इित किविभत!त! व'यमाना दशाRयवथाः किवर!ैकेनैव लोके न :दशयित- DnPिमित।
मित हे नाथ! वां DुnPं
िच!े िविलqय वां DnPिम यथः। िnमदीयं चwुः :चलित िनर9तरं वां DnPिमGछामी यथः। एतेन
चwुः:ीितदशनसaNपचोjौ भवतः। मनः वां 6यातुम9तः कषित िनर9तरं मनिस वामेव 6यायामी यथः।

एतेन मनस) उjः। िनिनDा िनDारिहता धीम¹िु 3ः वां वशयित ववशे करोित। िनDामिप िवहाय िनर9तरं
वदासjे यथः। एतेन जागरावथा :दिशता। तनुमGछरीरं वामलQ6वा wीयते कृ शीभवित। एतेन कायमुjं
भवित। मम -िचLरGछा िदMयान् भोगानिप ेिn तेषु :ीितं न करोती यथः। उjमेवेदं मदीये
भैमीपLरणयनाटके नाियकायाः िवयोगावथा:दशन:तावे "नो वीणां समुपैित पWरशुकं AÄािप
नालोकते, न नाने न िवलेपने न कुसुमे नाwे च धZे मितं" इित। एवंिवधामीित भावः। एतेन अरित-jा
भवित। लªायाः :वासाzेशा9तरगमनात् लªा यागािद यथः। हेतौ पeमी। उ9मZाऽऽसं "तदिु दतस िह
यो यदन9दरः" इित 9यायेन लªा यागो9मादयोर! हेतुहेतुमावो DnMयः। एतेन Ãी यागो9मादौ :दिशतौ
भवतः। अथो तदन9तरमहं मूिGछता वा अ9यथा वा मृता वा न जाने इित शेषः।
तयोयोरRयैिहकVानवैकNयािदित भावः। अ! किवरलील वदोषानवकाशाथ^ मूिछता वा मृतावेित पाठं
पLर य1य मूिछतावा9यथावे युjवािनित Vेयम् ।। 25 ।।

nे 6याना>विय िदिशिदिश
िदिशिदिश िGछते | पुटं मे।
स9देहो मे गलित िनिखलः wीयते कम सव^।
कामासव@ |दयगिलताः िनभयाथाऽमृत वावाद!ैवाहं तव सुखमयं स यमैका Fयमापम् ।। 26 ।।
- Mयाqया nे इित।
इित हे नाथ! विय 6यानािzिश िदिश nे ा9 या वीिwते सित मे | पुटं |दया9तभागः िछते
अययाकिमकदशनेन तFभ:लयरोमाeािदसाि>वकभावानु पा |दयं वयमिप :wुSय फुटतीव
भवतीित यावत्। अ9य! विय परमा मिन 6यानाZैलधाराव स9ततािविGछY: ययात् िदिशिदिश
अणुरेणुतृणकाdािदषु nे `सव^ खिNवदं ' इित : ययिवषयीकृ ते सित मे | पुटं |दय"ि9थः
|दय"ि9थनाम दमु च"ि9थवत् |दयं सिY-6य िथताः अिवाजिनतरागेषािभिनवेशािमतािद{पाः ये
|दयगुणाः त समुदाय{पः। स च िछते िभते नाशं :ाRनोित। साwा कारे सित सव@
चािवावासनामयाः संकाराः :णय9तीित भावः। मे मम स9देहः ि:य:ािभवेा न वे यािदः गलित
: यwगत वािदित भावः। अ9य! साwा कारे सित अहं ािम वा न वे यािवाजिनतसविप
: ययः :णयती यथः। सव^ कम wीयते अ.ुमोचनि:य:ितकृ ितलेखनािदMयापारसविप िवरमती यथः।
अ9य! इह ज9मिन ज9मा9तरे वा कृ तािन फलानारFभकािण यािन सिeतानी युGय9ते, यािन
चोZरोZरो प यमानािन आगामीनी युGय9ते, त समुदायसविप "Vानाि»सवकमािण भमसा कु-ते
तथा" इित 9यायेन :शा9तो भवती यथः। .ूयते च "िभते |दय"ि9थिछ9ते सवसंशयाः। wीय9ते चाय
कमािण तिमन् nे परावरे" इित। िकe कामासव@ |दयगिलताः िकं वेषा9तरेण ि:यमि9वAयािम िकमुत
िच!े िविलqय साwा करोिम िकमथवा कयाऽिप मूिलकया िनDामासा वािRनके न ि:येण स)िमAय

इ यािदमनोरथासव@िप शा9ताः आसन् इ यथः। अ9य! वेदारFभण-गु-शु.ूषण-प नीपLर"ह-पु!ो पादनगृहारामwे!ाजन-अि»हो!ारFभण-ग)ानान-मूितपूजन-वेदा9तिवचार.वण-मनन-िनिद6यासनयोगाSयासािदषु ऐिहकामुिAमकसाधनेषु अिभलाषाः |दयािYरताः भगव साwा कारय
सकलिवकNपिवGछेदक वािदित भावः। अहं एषाऽहं ते ि:यतमा अथ िनभया सती अमृत वात् अमृ वा
जीिवत वात् अ!ैव अमृहा9तशयनागार एव तव सुखमयं सFभोगान9द:चुरं ऐका Fयं
सFभोगकालसFभािवतैकशरीर वमापम्। तथाच वzशनमा!ेण व स)मसुखम9वभविम यथः। अ9य! अथ
वेदारFभणािदसकलकामिवGछेदान9तरं अहं संसाLरभावनाभािवता9तःकरणाविGछYचैत9य{पोहं अमृत वात्
मरणवभावं पLर य1य िन यवभावं :ा वात् अ!ैव देशा9तरकाला9तरािदिनयममनपेBय
एतGछरीरावGछेदेनैवानुभूयमानोपासनावेलायामेव तव परमा मनः सुखमयं ान9द{पं
ऐका Fयम9 य9तसाय{पमैयं आपं ीभूतोिम ि`िमकट9यायेनेित भावः। .ूयतेच-- "यदा सव@
:मुGय9ते कामा येऽय |िद िथताः। अथ म यऽमृतोभव य!  समÅुत"े इित। "यथा
नय9दमानासमुDे अतंगGछि9त नाम{पे िवहाय। तथा िवाYाम{पािमुjः िनरWनः परमं
साFयमुपैित" इित। अ! :कृ तनाियकावृZा9ते व'यमाने िवशेषणसाFयाद:कृ तयोिगनीवृZा9तय
गFय वा समासो ययलaारः। "समासोिjः पLरफूितः :तुतेऽ:तुतय चेत"् इित लwणात् ।। 26 ।।
क वां ािप िथतमुपचरे कोऽनुगGछे]ज9तं।
को वा पृGछे कुशलमसकृ ]Mयािधतं बािधतं वा ।।
एकाक सन् िनवसिस कथं ब9धवते हताः िकं।
कnंकnं िविधिविलिखतं
िविधिविलिखतं के न शयं :माnPम ् ।। 27 ।।
- Mयाqया इदान वका9तयािप ददु ´वमनुशोचित- क इित।
इित ाRयnपूव@ वना9तराले िथतं वां क उपचरेत् न
कोपी यथः। ज9तं कु!िच :या9तं कः अनुगGछेत् न कोपी यथः। Mयािधतं बािधतं वा, तारकािद वािदतच्।
एताशं वां असकृ पुनःपुनराग य को वा वैसखा वा कुशलं पृGछेY कोपी यथः। असहायः एकः एकाक
ताशसन् कथं िनवसिस। एकािकनते दरू िथितरपायकाLर'येवेित भावः। ते तव ब9धबोऽमदादयः हताः
:णnाः िकं, निह निह विरहेिप हतजीिवतं धारयाम एवे यथः। कnं कnं! तव दरू वतनं अमदादेः
:ाणधारणं चेित यमRयतीव दःु खावहिमित भावः। अथवा युjमेवेदं। िविधिविलिखतं :माnPम9यथियतुं के न
शयं यात्, न के नापी यहो तव चामाकं च ददु ´वफलिमदिमित िनव@दाितशयः। लोकोिjरलaारः
"लोक:वादानुकृितलकोिjLरित भ'यते" इित तwणात् ।। 27 ।।
प!9यासैरलकरचनैः :ािपतासं िवनोदं।
छायेव वामनुसतृ वती लािलतासं वयाऽहम् ।।

म6ये काले िवरहिवपदा Mयाहतं वैभवं मे।
हाहा!
हाहा! दैवं भुिव न सहते दीघसौqयं जनानाम् ।। 28 ।।
- Mयाqया प!9यासै
प!9यासैLरित।
रित प!9यासैम कपोलािदषु मकLरकाप!लेखनैः अलकानां चूणकु9तलानां
रचनैरलaरणैच वया िवनोदं कालयापनोपायं :ािपता आसं। छायेव वामनुसृतवती अहं वया
नानािवधैिचZोासनैः लािलता िवनोिदता आसमभवं। म6ये काले एवं िकिe कालसुखानुभवावथायामेव
िवरहिवपदा मे वैभवं सवमिप Mयाहतं नािशतमभूत्। हाहेित खेदे। दैवं दिु विधः जनानां दीशसौqयं
िचरानुभाMयमान9दं न सहते स एव नाशयती यथः। दैवायjं म कnमभूत् न पु-षदोषािदित भावः।
अ!ाथा9तर9यासः लोको यलaारच उपमया संसृnः ।। 28 ।।
कै लासाDौ िथितमगणयन् तापसीभूय भूयः।
म य<ीणां मुखकमलक.ीिदwुः िकमासीः ।।
नो चेदवे ं वद िकतव मे तेषु कमादकाष«ः।
िनrधGछायात-षु वसितं रामिगया.मेषु ।। 29 ।।
- Mयाqया इदान प युदरू वतना3ेतोः कमिप कामुकभावमनुमाय तमिधिwपित- कै लासेित।
त हे िकतव धूत
पर<ीपर वािभमुखिे त यावत्। कै लासाDौ यwरwोगणा`ा9त वादिविवjथान इित यावत्।
िथितमगणयYिनGछन् तापसीभूय अतापसोिप तापसो भू वा रावणस99यािसवेषमाि. ये यथः। भूयः पुनः
पुनः म यानां मृितवभावानां या ि<यतासां अNपािन मुखकमलािन मुखकमलकानी यNपाथ@ कन्। अNप वं
तु का9 या :माणेन जरया चेित भावः। ताशमुखकमलकय .ीशोभाः िदwुDnPिमGछु ः।
शेसY9ताद:ु ययः। नलोके यािदना षdी:ितषेधः। ताशः आसीः िकं? िदMय<ीसंसेMयमानय
तवेदमनुिचतिम यथः। एवं नोचेद9यथा यिद मे वद मं : युZरं देिह। तेषु कमादकाष«ः। के षु
िकमकाषिमित कमािधकरणयोिजVासा चेGछÆ यतां "िनrधGछायात-षु वसितं रामिगया.मेष"ु इित। अ!
िनrधGछायात-िAवित िवशेषणेन कामोपभोगानुकूल वं ो यते। रामिगया.मेिAवित िवशेAयेण
वकृ तकपटतापस वगोपनाथ^ पु'या.मिथितLरित Mय1यते। वसितं थानमकाष«Lर यनेन
मुrधाNपमानुषीवeनाथ^ समयं :तीwमाणत! िचरमवा सीLर याथासुधीिभ-Yेयाः। किवर!
मेघस9देश:थमलोका9 यपादपूरणं एवं कृ तवािनित िविGछिZिवशेषोवग9तMयः। अ! िनrधछायात-िAवित
िवशेषणय रामिगया.मेिAवित िवशेAयय च सािभ:ाय वात् पLरकर-पLरकराaP रौ संसृ1येते ।। 29 ।।
कnंकnं कथमहमहो का9तम¨यिwपं तं।

भोjMये मििधिविलिखते िकं स कुया9महा मा ।।
w9तMयाहं दियत भवता मा :कुRय9तु सा6Mयः।
दःु खातानां वचिस िववशे
िववशे गृते के न दोषः ।। 30 ।।
- Mयाqया इदान ववैमनया सFपातायातां पिततािव-3ां च पितिन9दां पयालोGय िख9ती
वोjमिधिwRय समाधZे- कnंकnिमित।
nिमित अहं वRनेिप पितिव-3भाषामजानतीित तदथः। तं सवदा
मदनुकूल वेनानुभूतं का9तं आकारेण गुणैच मनोहरं ि:यं कथम6यिwपं आिwव यिम। ताशं न
िकिeदRयित। अतोऽहमेव मूढामीित भावः। कnंकnं पितिन9दासाहसिमदं अ य9तदःु खावहिम यथः। अहो
कदाRयनaP Lरतय िन9दोमय सोदशनादाचय^ मििधिविलिखते म पूवसिeतकमफले भोjMये
भोगो9मुखतामुपयाते सित स महा मा िकaP यात् म कमाधीना तzरू गमन:वृिZरभूिद यथः। हे दियत भवता
w9तMयाहं अनालोGय दोषाSयहू नापराधािदित भावः। सा6Mयः पितताः मा :कुRय9तु मदj
ु ौ दोषाY
गणय9तु, कुतत!ाह- दःु खातानािमित।
ािमित दःु खातानां िववशे दःु खकाले वयमौिच यानौिच यमनालोGय
िनगते वचिस के न दोषः गृते न के नापी यथः। अतो दःु खपरवशया मया यदj
ु ं तY दोषायेित भावः। अ!
पूवलोके वोjायाः पितिन9दायाः अनेन लोके न दःु खातानािमित िवचारपूवकं :ितषेधादाwेपालaारः ।।
30 ।।
उ साय9ते विसतपवनैदह@ लीधूलयो मे।
:wाNय9ते गृहधरणयः : यहं बाAपसेकैः ।।
िभZेिच!ं भवित िवकृ तं िवYगा!ानुष)ैः।
लूतात9तु:करिनिचताः मeकाते मनोVाः ।। 31 ।।
- Mयाqया अथेदान दशिभलोकै नाथिवरिहतय वगृहयावथां :दशयित- उ साय9त इित।
इित
विसतपवनैद@हलीधूलयः अिल9दोपा9तपिततरजांिस उ साय9ते पLरमृय9ते, िवरहMयथा:वृZाः दीघाच
मिYवासमा-ताः शोिधनीकाय^ कुव9तीित भावः। गृहधरणयः गृहा9तः:देशाः अह9यहिन : यहं :ितिदनं
अMययं िवभj यािदना अMययीभावः। अनnिजित टच्। बाAपसेकैः :wाNय9ते मदिविGछYरोदना.ुपाताः
दैनि9दनगृहसFमाजनं कुव9तीित भावः। िभZेभवनकुय सFबि9ध िच!ं पुरातनिदMयचLर!ावगमनाथ^
लेिखतमालेqयजातं िवYगा!ानुष)ैः िवरहMयथो पYवेदवGछरीरसFपक́ः िवकृ तं िववण^ मुिषतe
भवती यथः। ते तव मनोVाः मeकाः लूतानां त9तुवायि`मीणां ये त9तवतेषां :करेण िनिचताः Mयााः
भवि9त। इदान वया मया चानुपयु1यमान वादेव गृहशोभा :णnेित भावः ।। 31 ।।

नाहारेऽिप :णयित मनशाLरकादाLरकासौ।
तुGछं पुGछं नमयित िशखी शोकमूककृ तोयम् ।।
शवि सjाRयिनशमयते शुAकतां पुAपवाटी।
wामGछायं भवनमधुना वियोगेन नूनम् ।। 32 ।।
- Mयाqया नेित।
त शाLरकायाः गृहशुयाः असौ दाLरका व पLरपोिषतिमदं यप यं, आहारेऽिप यदभावे
:ाणरwणं न भवेZािश मृदमु धुरजFबूफलदािडमीबीजwीराYााहारेऽिप मनः न :णयित न योजयित,
वzशनाभाव:युjMयथयेित भावः। अयमेषः िशखी च व¹ोिधतया मया तालैिसWावलयसुभगैः निततः
इदान शोकमूककृ तसन् पुGछं वबहभारं तुGछं िवकृ तं यथातथा नमयित नो6वमुखं :सारयित,
वददशनMयथयेित भावः। नमयती य! नमेरम9त वेन िम वात् िमतां Ãव इित Ãवः। पुAपवाटी
वृहपृAपवाटी शव पुनःपुनः िसjािप जलसेकािदना सादरं :व6यमानाऽिप शुAकतां शुAकभावमयते, न
पिवता पुिAपता वा भवित। सािप विपिZम9तसंVया Vा वा िखतीित भावः। "अ9तसंVा भव9 येते
त-गुNमलतादयः" इित िवAणुपुराणे। अत एवाधुना वियोगेन भवनं wामGछायं भवित नूनं स यिम यथः।
मेघस9देशे गृहवणन:तावे "wामGछायं भवनमधुना मियोगेन नून"ं इ युjम्। अ! तु वियोगेनेित
युAमGछQदिविनमयमा!ेण िविGछिZ-पदिशतेित 6येयम् ।। 32 ।।
रjाशोकतव िवरहततRयते के सरच।
ौ मुe9तौ पLरणितपत पा'डु प!ा.ुिब9द
िब9दनू ् ।।
:ोGछाखासमुदयभुजािलि)ता9यो9यगा!ौ।
काकारावैः :-िदत इव :ाकाकु:कारैः ।। 33 ।।
- Mयाqया पूव^ तावत् "रjाशोकचलिकसलयः के सरचा! का9तः" इ यािदना महावैभवं :दिशतं। इदानी9तु
है9यं दशयित- रjाशोकइित।
रjाशोकइित रjाशोकः गृहािजरो पािदतः के सरच तव िवरहततRयते शुAकभवित
:भुनाश:युjोयं शोषइित भावः। ौ पूवjके सररjाशोकौ पLरण या पLरपाके न पति9त यािन पा'डु प!ािण
ता9येवा.ुिब9दिू नित {पकं। ता9मुe9तौ स9तौ :ो9तीनामुYम9तीनामू6वमुखानािमित यावत्। शाखानां
समुदय एव भुजातैरािलि)ता9यो9यगा!ौ च स9तौ :ाकाकु:कारैः उपगतिवकृ त6विनिवशेषैः काकारावैः,
न तु म]मरसFमकोिकलकुलकोलाहलैः, :-िदत इव :रोदनं कु-त इवेित {पकसमु थािपतेयमु :ेwा।
लोके िह यथा ब9धुजनिवरिहतौ अ9ततRयमानाव.ुपातपूवकम9यो9यमािलrय िवकृ तवरैः
:-िदततिदित भावः ।। 33 ।।

कण´ज«णर-णकमलैः :ाकाषायवेषा।
शैवालौघैिबसपLरिचतैशीषतः कणकेशा ।।
पTाwौघै
पTाwौघैः पLरवृततनुभि मतालि`याऽसौ।
वापी चािप Mयथयित मनो दीनका यायनीव
यायनीव ।। 34 ।।
- Mयाqया अथ िवलासवापीदशां :दशयित- कण´Lरित।
रित जीण´रत एव सम9ता कण´ः अ-णकमलैः
कोकनददलैः :ाकाषायवेषा अ9य! काषायवसनाGछािदता िबसपLरिचतैः धवलकमलनालसंिमिलतैः
शैवालौघैः शीषतः कणकेशा आपादतलमतकं :लFबमाननीलशुकचकलापवती। िवशेषणयेन
"का यािय9यधवृ3ा या काषायवसनािप च" इित त व{पं :दिशत भवित। पTाwौघैः
पLरणतकमलबीजैः, अ9य! कमलाwमालािभः, पLरवृततनुः भिमता नािशता, अ9य! भमसिFमिलतेित
यावत्। तारकािद वािदतच्। तायलि`या यया इित अ! पTाwेित -DाwाणामRयुपलwकं।
भिमतालि`येित िल)ात्। एवe िवA'वाराधनकाले तयाः पTाwमालाधारणं, िशवपूजाकाले
-Dाwधारणिमित त>वं। एताशी असौ वापी दीनका याियनीव िभwाथ^ गृहाृहमट9ती सेव मनो Mयथयित।
एवं ते िवलासवापी दीनावथां गिमतेित भावः। िलnोपमा ।। 34 ।।
अमोगोमघुमघुम क9दराऽऽवासकाले।
सानु`ोशं सभयमिप मां सानुषु `डिय वा ।।
यािन :ौढा9यसकृ दकरोवृZ वृZािन तािन।
`डाशैलमरयित मया वDहस)तािन ।। 35 ।।
- Mयाqया अथ `डाशैलवृZा9तमाह- अमिदित।
अमिदित आवयोयः भोगोमः सुखानुभवानुकूलग9धपुAपताFबूलैलालव)कतूरीिहमवालुकािदसुगि9धDMयिनवेशनसFमः तेन घुमघुम9ती या क9दरा गुहा त!
आवासकाले आवयोः िथितकाले सानु`ोशं सदयं सभयe यथातथा, मसृणिगLर:था :तेत् पाद:ितघातो
भवेेित िच9तयेित भावः। सानुषु मां `डिय वा सeाय यािन :ौढािन रहस)तािन असकृ दनेकवारान्
अकरोः, तािन वDहस)तानीित कमिनद@शः। `डाशैलः वगृहोपा9ते िवहाराथ^ किNपतो िगLरः कता मया
मरयित, सो क'ठमहं तं मरामी यथः। अ! मरयती य! "मृ आ6यान" इित िम संVया "िमतां Ãव"
इित Ãवः। मये य! "गितबुि3" इ यािदना न कम वं, मृतेबुि3िवशेष वात्, गितबु3ी यादौ
बु3ेसामा9यVानपर वय शा<Vैिवविwत वाyेित Vेयम् ।। 35 ।।

महाकिवर)नाथशम:णीतं
एकच`म् नाम नाटकम्
पा!पL[का
सू!धारः
कु9ती
भीमः
युिधिdरः
अजुनः
नकुलः
सहदेवः
ाणः
ाणी
क9यका
बालकः
बकः

।।.ीः।।

एकच`म्
(ना99ते सू!धारः)
िनिखलजगदधीशं सवधीसािwभूतं
शबिलतगुणयोगा किNपते िववर)े।
िनरविधनवनाÄे नतय9तं नट9त
:णमत िवभुमां सू!धारं महा9तम्।।१
।१
(पुAपािण िवकय)
अहो! ध9येयं भारतभूिमः। यैषा
िगLरवनजलपुAपैः सवतः शोभमाना
मृदवु हपवमाना पावनी र नगभा ।
शुभचLरतिवधा!ी धमशा9 योः सिव!ी
मम |दयमुपाते सौqयदा!ी :जानाम्॥2।।
वेदवेदा)िवदषु ां समतजनकNयाणकािÇणां ज9मभूिमLरयम्। साधु खिNवदमुGयतेएतzेश:सूतय सकाशाद"ज9मनः।
वं वं चLर!ं िशwेर9पृिथMयां सवमानवाः ।। ३।। इित ।
पर9तु कालमिहमा दरु ययः । उ पते िकल जनो यो दमु नायते गुणेषु । य एषः सनातन सूनृतां संकृ तवाण
िन9दित, सौर :भामपलपित, चा9Dमस पटेनाGछादयित। भवित िकल क'टकत-राÈवणेषु। भारतजननी
सF:ितस यिप :ा1यसाÈा1ये स सु :ाVसुतAे विप।
विप।
दजु नरै िभभूतषै ा कु9तीव पLरशोचित ।।४
।।४।।
(िनगGछित)
(ततः :िवशित कु9ती)
9ती- (आ मगतम्) अहमिम कु9तीभोजेन पािलता कु9तीित िव.ुता लोके । िपतृसaेिततं 'पृथा' इित
कु9ती
नामधेयं तु जनैिवमृत:ायम् । शूरसेनमहाराजो मे िपता । माLरषा च माता । ह9त । वRनाियतिमव मे
िप!ोः मरणम्। नारीणां सौqय!यमामनि9त वृ3ाः । शैशवे िपतृसौqयम्, यौवने पितसौqयम्, वाधके
पु!सौqयeेित।

अहं तु सौqय!येणािप विeतािम म9दभाrया । शैशव एव मातािपतृSयां िवरिहता कु9तीभोजाय दZािम।
यौवने च पा'डु च`वितनः प[ािभिषjा मिहषी wणम9वभवं राजभोगं, िवुिलिसतिमव यािमनी ।
शापोपहतेन भ!ा सह वनात् वनमट9ती तेनािप िव:युjा । वाधके च गितरीशी ।
ह9त! अित कु-िपतामहः परपुरWयो भीAमः। अित मे देवरो महामना धृतराno ः। अित च
िवागु-Dणाचायः कृ पाचायच । ेधा िवभjं तु भारतसाÈा1यं, दायादमा सय@ण के वलम् ।
पe मे पु!ाः सि9त देवे9DकNपाः भरतवंश:दीपाः । अहो दैवपा-Aयम्! एकच`ायामेते िभwामटि9त । कnं
भोः कnम् !
भाrयशाली :सूतMयो न शूरो न च पि'डतः
शूराच
राच कृ तिवाच म पु!ाः भैwजीिवनः।।५
जीिवनः।।५।।
(ततः:िवशित भीमसेनो िभwापा!हतः)
भीमःभीमः (सोेगमा मगतम्)
ज9मािप वंशे िवशदे िहमांशोः
दायादता पा'डु महीवरय।
भैwेण वृिZः परगेहवासः
िधrभीमसेनं िधिगमौ च बाहx।।।६६।।
(पुनरिप) िधrभीमसेनं िधिगमौ च बाहx।
9ती- (आलोय) सोेग इव लBयते व सो भीमः
कु9ती
भीमः- साधु लिwतम्।
सिव!ी शूराणां
राणां कु -कु लमहीशय मिह
मिहषी
षी
वपु
वपु!रै ानीते कितपयगृहSे यः :ितिदनम्।
कदYे स9धZे यिद सकुतुकं िnयुगलं
कथं सीमि9त9यः :सवमिभकाÇे
:सवमिभकाÇेयुरपराः।।7
पराः।।7।।
9ती- व स, िकमवाGयमिभिहतं के नािप कुटु िFबना ?
कु9ती
भीमःभीमः अवाGयं वाGयं वा िकिमव चरतां भैwमिनशं
:हारं हारं वा खर इह समानं गणयित।
धनुः स1यं य वा दधित यिद मे पा'डु तनयाः

कपालं तिy!ं दलित न िह तेऽािप |दयम् ।।८
।।८।।
कु9ती - (सबाAपम्) भीमसेन, नूनं वÁ|दयािम म9दभाrया।
भीमः - (सिवमशम्) अFब, अलं -िद वा। ननु wि!यािस ।
:वृ3ोयः पूव^ िवषमिवषिदrधाYहिवषा
:दीो यो लाwागृहदहनिम!ेण म-ता।
सिम9धे `ोधाि»मम स धृतराno य तनयान्
खला9भमीकतु,^ यिद न खलु -9धेऽ! भवती।।९।।
कु9ती -व स, wमा िह परमं धनम् ।
भीमःभीमः िकिमवाित िभwुकाणामपरं धनम् ?
(ततः :िवशित युिधिdर अजुननकुलसहदेवैरनुगFयमानः )
युिधिdरः-स
धिdरः यम्।
स यं माता िपता Vानं धम ाता दया सखा।
शाि9तः प नी wमा पु!ः षडेते मम बा9धवाः।।१०।।
भीमः-(सवै
भीमः लBयिमतम्) समागताः शिमनां धुर9धराः।
युिधिdरःधिdरः व स, पा'डवधुर9धरो िह भवान्। यय बाहPबलमाि. य रिwता वयं लाwागृहहPताशनात्।
भीमःभीमः सोऽयं रBयत इदान सोदरैरानीतेन िभwाYेन।
युिधिdरःधिdरः व स, यज मानसं कषायम् । दैवं िह दरु ित`मम् ।
अजुन ः-दै
ः वं पृdतः कृ वा पौ-षमा.य9ते पु-षषभाः। पय ।
चापाचायि<भुवनजयी श<िवागु-म@
नासार§वा पशुLरव मया
मया यय का-'यलेशात्।
कृ nो यु3े िनिखलबलमुिGछ पाeालराजः
सोऽहं ध9वी यिद नरपते, िकaरं िवि3 दैवम् ।।११
।।११।।
११।।
युिधिdरःधिdरः अजुन, जानािम ते परा`मम् । समथऽिस श!ुिनबहणे । िक9तु िपतृMयय
धृतराno यािभमतमिवVाय नामािभचेिnतMयम्।
नकुलःलः खलु न िवVायते तदिभमतम् । सोऽयं िपतृMयः,

िपतेव पािलतो येन ज9मा9धच`वितना ।
तया मजान् िनिव
हात्।।१२
िनिवशaं यो िनAकािसतवान्
िनAकािसतवान् गृहात्
।१२।।
१२।।
युिधिdरःधिdरः व स, अित िपतामहो भीAमः। अित च धनुराचाय Dोणः । तौ िकलामाकं िहतं DBयतः।
सहदेवःवः आय, िनमलं |दयं िकल सवमा मनीनमाकलयित। पय।
वः
वयं िपतृMयसंमानात्
ानात् :या9तो
:या9तो वारणावतम्।
मृगा इव वधथानं ताSयामेवानुमोिदताः।।१३
ोिदताः।।१३।।
१३।।
भीमःभीमः सFयगाह सहदेवः।
कतुिविनि9दतं कम तथा तदनुमोिदतुः।
अ9तरं नैव पयािम सपसौिनकयोLरव ।।१४
।।१४।।
१४।।

युिधिdरःधिdरः सव@ भव9तो िवनीताः सुdP म9!य9ते । पLरपालय9तु भगवतो वेदMयासमहष@वचनम् । यदाह
त!भवान् अमाकमेकच`ानगरवासमुिzय “वसतेह :ितGछYा ममागमनकािÇणः” इित।
9ती- यु1यते। पु!काः, आगGछत । िवभजािम भैwम्।
कु9ती
(सव@ िनA`ा9ताः)
।।इित :थमोऽaः।।

अथ ितीयोऽaः
(ततः :िवशित कु9ती)
9ती- (आक'य) अये! िकं नु खलु :ितवेिशगृहे रोदन6विनLरव.ूयते । अ) पयािम।
कु9ती
(ततः :िवशित ाणः, ाणी, क9यका च। !योऽिप
संिव»ाः। बालकच `डन् :िवय िपतराववलोकयित।)
ाणःाणः ( सिवषादम्) िधसंसारम् । ना य! सुखलेशः। ज9म:भृित धम@ .3ालुना .ा9तं मया। न
मरािम जातुिचत् धम@ मम खिलतम् । कोऽयं धम यो न रwित ? यमाि. य महापaे इव गजः सीदािम ।
मोwतु नभसःपृdे । ( सिवमशम्) अथकामावेव पु-षाथ यिद राजा सFयक् पालयित। 'राजानं :थमं
िव9देZतो भाया^ ततो धनम् ' इ यित नीितिवदां वचनम् । मया तु िवपयािसतम्। ािण, न वया मम
वचनं .ुतं येनेयं िवपिZः िशरिस िनपितता।
ाणी
ाणीणी आय, जानािस मे विय भिjम् । िकं वा दरु नुिdतं मया?
ाणः
ाणःणः मरिस य9मया नगराद9य! ग9तुं Mयविसतम् ? दबु लो दमु @धाचाय नगरय राजा । अ! िनवासो
नामाकं wेमaरम् इ यसकृ दj
ु ं मया । वया तु नानुमोिदतं, न िवमृnम्। 'इह जाता िववृ3ािम मातािपतरौ
चा! िनवसतः' इ युjवती वम् । अदरू दिशनी खNविस । अधुना तुवगतते िपतावृ3ो माता चानुगता पितम्।
बा9धवा भूतपूवाच का तवा! पुरे रितः ।।१
।।१।।
ाणीाणी आय, अनुZरािम । (अ.ूिण मुeित)
ाणःाणः साि6व, शोकिनिव'णेन िकमिप मया जिNपतम् । मा भूिषादः। सवदा िह वम्सुशीला स>वसFपYा सहधम
सहधमचरी मम ।
सखी चाप यजननी
यजननी मातेव शुभकािÇ
कािÇणी।।
िÇणी।।२
णी।।२।।
पय, का गितLरदानीम् ? यहं बकासुरय भBयो भिवAयािम को नु वां पु!ौ च पालियAयित ?
वृिnवाताहतं जीणकुिमव शीयते कुटु Fबकिमदम् । न चैकािकनी शनोिष धुरं वोढु म् । न खNवेकच`ो रथो
गGछित।

ाणीाणी आय, अलं िच9तया । अहमेव यायािम राwसिनकटम्।
अयं िह परमो धम नारीणां सF:किततः।
:ाणानिप पLर य1य यतुिहतरwणम् ।।३
।।३।।
ाणःाणः (सक-णम्) भDे, मैवं वोचः।
कुमारं क9यकाeै
क9यकाeैव :सूय कुलताLरणीम्।
दै याय चेत्त् बिलं
बिलं दां िप!े कृ पणजीिवतम्।।
ममैव जीिवतयाथ@ प न कNयािणन सतीम्।
मितहीन<यीिमव।।५५
िकं नु जां सुखापेwी मितहीन<यीिमव।।
कnं भोः कnम्।
ाणीाणी आय, <ीित म9यमानः सानुकFपो भू वा स दै यो मां िवसृजेदिप।
ाणःाणः सौFये, न िह Mयाो हLरणीम् अनुकFपमानो nः।
क9यकाक9यका अFब .ूयतां मम वचनम् । तातेन िवनाकृ ता वं स यं :ाणान् न धारियAयिस । युवाSयां िवहीनाहं
नैव
जीिवतुं शBयािम । स येवं कुतो नु जीिवतशaा ममानुजे बालके ? धमतोऽहं कदािच पLर या1यैव । 'अथ
िह क9या परकय एव ' । तात, अधुनैव मां पLर य1य कुलं !ायव। यायािम राwसमुखकुहरम्।
(उभौ क9यकां पLरAव1य )
ाणःाणः मैवं मैवं पुि!के ,
नैव येनाय दायािम ि:यां गृहशकुि9तकाम्।
ाणी
ाणीणी व से,
कथaारिमदं .ु वा |दयं मे न दीयत।े ।६
।६।।
(सव@ -दि9त)
बालकः -(वे!लतामादाय) तात, मा -दः। अFब, मा -दः। अ£ मा -दः। अनेन द'डेन तं राwसं
हिनAयािम।
(सव@ बाAपािण माजय9तः मयमानाः बालकमािल)ि9त।)

(ततः :िवशित कु9ती)
कु9ती - पूजनीय, तपोधन, कुतोमूलिमदं दःु खम् ? त>वतो VातुिमGछािम । Vा वा च :ितकतु^ यितAये यिद
:भिवAयािम।
ाणःाणः तपोधने, उपपYमेतत् सतां यद9यदःु खसंवेदनम् । इदं दःु खं मानुषेण Mयपोिहतुं न शयम्।
कु9ती – िवशदय िव:ोZम, यिद वािच न म सरः।
ाणःाणः ह9त! वराकय मे भागधेयम् । गMयूितमा!े नगरात् बको नाम नरभwको राwसः :ितवसित ।
वैदेिशक भवतीित वीिम। अय पुरय राजा म9दधीदबु लच । राwसवैया यभीतेन राVा तमै :ित.ुतम्:ितिदनमाहारं :ेषियAयामीित। शकटपूण^ मृnाYं, वृषभौ ौ, मानुषचैक इित दै यय भोजनकथा । इदं च
बकासुरय दैिनकं बिलहरणं :ितिदनं पौरैः पयायतो देयिमित राजिनयोगः । स च वारः वः :भाते
ममापिततः । तदेवं दःु खाणवे म»ं मम कुटु Fबकम्।
9ती- िकम6यविसतं भवता?
कु9ती
ाणःाणः िकम9यत्? :भाते सपु!दारः :िवशािम राwसकुिwम् ।
9ती- ( सिवमशम्) न िवषाद वया कायः। सि9त मे पe पु!ाः। तेAव9यतमं वदथ@ :ेषियAयािम ।
कु9ती
ाणःाणः (कण िपधाय) नैवं नैवं तपोधने ! नवरय मम जीिवतयाथ@ िकमितिथं ाणं
:ाणैिवयोजियAयािम?
आगतय गृहं घातो नृशसं ो लोकगिहतः।
.ेया9सदारपु!य िवनाशोऽ मम वयम्।।६
।६।।
सवथा नानुम9ये तवािभसि9धम्।
कु9ती - न्, अविहतमनाः शृणु ।
ाणीाणी िवरम िवरम। न nा ताशी सीमि9तनी लोके या दnु मिप पु!ं पLर यजेत् ।
कु9ती –.ूयताम् । नाित मे किचदिनnः पु!ः । न च कोऽिप धमपथाyिलतः। न च यजेयमेकमिप, यिद
पु!शतं भवेत् । अित मे पु!ो म9!िस3तेजवी वीयवान् । बहPधा तय म9!वीय^ परीिwतम् । बलव9तो

महाकाया राwसातेन िनहताः मया nपूवाः। स ते राwसबिलं तमै नेAयित िनहिनAयित च तं दरु ा मानं
िनचयेन। िवविसिह ।
ाणः-महामातः!
ाणः
न मानुषी वद येवं देवता :ितभािस
:ितभािस मे।
थाने मया तपतं येनदे ान :सीदिस ।।७
।।७।।
कु9ती – रहयमेतत् । न कदाचन कमैिचदRयाqयातMयम् । राwसं िनहतं .ु वा म9!ािथनो जनाः पुनः मम
पु!ान् वाथाय िव:कुयुः । अननुVाता िह गु-णा म9!िवा परमै न कदािचदपु देnMया भवित । सवथा
गोपनीयमेतत्।
ाणः-मम
ाणः देवते, अनुगृहीतोऽिम । स यं महा मनां वचनं 'धम रwित रिwतः' ।
।।इित ितीयोऽaः।।

अथ तृतीयोऽaः
(ततः :िवशित कु9ती)
कु9ती – म9ये सा6वनुिdतं मया । स कृ ताः सुखं िनवसामः खलु तपिवनो िव:य िनवेशने । सदा
िच9तयािम िकमय ि:यं कुयािमित । समुिचतोऽयं कालः :ाः : युपकारय । नागायुतबलो मम पु!ो
भीमसेनः। nं िह तय िव`ा9तं जतुगृहे । बलवांच िहिडFबः िपnपेषं पेिषतः । हिनAयित मे पु!को
बकहतकम् । चोदियAयािम व सं भीमसेनम् । न जाने िकं वBयित युिधिdरः ।
(ततः :िवशित भीमः)
भीमःभीमः (सावेगमा मगतम् ) दयु धनहतक, िनAक'टकं म9यसे िकल हितनावती:भु वम् ।
जतुगृहMयितकरेण दrधानवगGछिस पा'डु पु!ान् । िनलª, जीवि9त पा'डु पु!ाः। जाग ययं भीमसेनतव
मृ युः। गणयव िदनािन ।
( कु9त Aा ससFमम् ) अये! अFबा। अFब, िकमिप गभीरं िच9तयसीव।
9ती- पु!क, दैवविeताया मम िच9ता भवित सहभूः।
कु9ती
भीमःभीमः अFब, न खलु िवमनाियतMयं भव या । वीर:सूरिस। अािप धरते भीमः। Mयपैतु ते शोकः। समयं
:तीwव के वलम्।
9ती- जानािम, व स, जानािम । सि9त मे पु!ा अ:ितमशूरा गुणशािलनचेित : याशया जीवािम ।
कु9ती
इदानीमसंम9य पु!ैः सह िकिeत् साहसं कृ तिमित तRयते |दयम् ।
भीमः –(िवलोय) मातः, भव या वचनमेवामाकं संम9!णम् । कदािचदRयिवमृय न ि`यते भीमजन9या
। यिद वा कृ तं समीकLरAयते भीमेन।
कु9ती - पु!क, िकिeत् :ित.ुतं मया :ितवेिशने ाणाय ।
भीमः- सFयगनुिdतम् । आितथेयः िकल त!भवान् उपकता वसित:दानेन।
कु9ती - आकणय, अय पुरयादरू वितिन पवते वसित बकनामा दै यः।
भीमःभीमः .ुतं तय दरु ा मनो वृZम् । पयाय`मेण तमै बिलमाहरि9त पौराः ।
कु9ती – वः :भाते भव यय िव:य पयायः।

भीमः - बाढम्।
कु9ती - न चैतावत् । मानुषभोजी स राwसः .ूयते । भो1यसमाहारे मानुषोऽिप तमै :ेषियतMयः। तमात्
बालकय िपता तपवी शोचित ।
भीमःभीमः िविदतमविशnम् । म पु!ेषु कोऽिप :ेषियAयत इित भव या :ित.ुतम् ।
(कु9ती मौनमवलFबते)
भीमःभीमः मात, ना य! िकमRयनुशोिचतMयम् । wि!या'या यदिु चतं तदनुिdतम् । युjोऽयं :ित.वः।
.ोि!योऽयं :ितवेशी : युपकारमहित । पयभैw:दानेन िचरं पौरै-पकृ ता वयम् ।
कृ तं :ितकृ तं यादेष धमः सनातनः ।।१
।।१।।
अहमेव बकासुरमिभगिमAयािम।
माततवािशषा स यं पोथियAयािम दानवम्।
िचरं जीव9तु नगरे साधवचाकुतोभयाः ।।२
।।२।।
कु9ती - व स, भीम, अनु{पमिभिहतं भरतवंश:दीपेन मम पु!ेण । भBयभो1यािदकं मृnाYं शकटपूरं
पूरिय वा :ेषणीयं भवित राwसाय । तदेत सªीि`यतािमित चोदियAयािम ाणकुटु Fबम्।
भीमःभीमः अहो! ि:यं मे सªीि`यताम् । अपरिमदं ि:यमनुिdतं मे भव या । :भूतमुपाहLरAयते भोजनम्।
(ततः :िवशि9त युिधिdरादयः )
युिधिdरः - (िवलोय) अये ! हष@ण उ फुाw इव व सो भीमः ।
भीमः – :भूतमुपिथतं मे भोजनम् ।
अजुनः - थाने खलु :हष औदLरकय !
नकुलः - ओdौ फुरत इवा"जय !
भीमःभीमः पय बाहx अिप फुरतः।
सहदेवःः अिप हतयेन भोBयसे ?
भीमःभीमः तदिप भिवAयित । न के वलं भोजनमुपिथतं । अयोधनमिप ।
युिधिdरःधिdरः अयोधनिमित। के न?
भीमःभीमः बकासुरेण ।
युिधिdरः – अFब, िकिमदानीमुपिwम् ?

9ती-- पु!क, बकासुरय भोजनपLरकNपनं जानीथ पौराणाम् । तिददान पयायपिततं :ितवेिशनो
कु9ती
ाणय ।
युिधिdरःधिdरः ततततः।
9ती- स खNवेकपु!तपवी भृशं पLरदेवयते ।
कु9ती
युिधिdरःधिdरः Vातमविशnम् । मातः, न खलु भव या अ6यविसतं समथये ।
कथं पराथ@ धीम9तं तनयं यjुिमGछिस
िमGछिस।
िस।
मोिहताः
दिशनी ॥३
मोिहताः दःु खदोषैते न बुि3साधुदिश
॥३॥
यय वीरय भुजबलमाि. य वयं सुखं शेमहे, यy िच9तयन् दयु धनो िनDां न लभते, तय भीमय :ेषणं
कथं वया सaिNपतम्? अहो! अ यािहतं। अिवमृयकारी <ीजनः ।
भीमःभीमः धम^ िवजानता भवता धमस"होऽ! DnMयः । निह मातुराVा : यादेशमहित।
युिधिdरःधिdरः व स, भीमसेन, बलवा9मानुषभोजी स राwस इित .ूयते।
भीमःभीमः ततः िकम्? राwस6वंसी भीमः मयते। अलं िवशaया । हिनAयािम तं दरु ा मानम्।
अजुन ःः धनुधरोऽहमनुगिमAयािम ।
भीमःभीमः मा मैवम् । न िह खरदंnoो मृगािधपः सहायमपेwते।
इमौ िह पीवरौ बाहx सहायौ सहजा मम।
बकं िव6वंसियAयािम िसंहः wुDमृगं यथा।।४
यथा।।४।।
।।इित तृतीयोऽaः।।

हेच.् िव.
िव.नागराजरावरिचता
ऋणिवमुिjः
1
पूवा िदक् अ-णिकरणैः शोभमाना सूयय आगमनं सूचयित म । ताव पय9तम् अ9धकारेण
आवृतं िनज«विमव िथतं जगत् तेषां िकरणानां पश@न िकिeत् सचेतनिमव भवित म । िनःशQदे
अर'ये कचन पwी मधुरं कूिज वा िदवसय तय जग]Mयापाराणां ना9दीम् आचरत् । ाः मुहxतः
उपिथतः इित तेन Vा वा महिषः उzालकः िनDां िवमुGय पणशXयातः उि थतवान् । करतलयं Aा
त! सaNपेन देवतानाम् आ¶ानं कृ वा wणमा!ं 6या वा पणशालातः बिहः आगतवान् ।
महष@ः उzालकय िवशालः आ.मः तमसानाः तीरे आसीत् । पeषाः ऋषयः, अनेके िशAयाः च त!
वसि9त म । वेदानां शा<ाणां च अ6ययनं त! :वतते म सततम् । सव@षु िशAयेषु महष@ः इnतमः
खगोदरः । तं सव@ :ी या ‘कहोड’ इित आ¶यि9त म ।

‘‘कहोड, ाः मुहxतः उपिथतः । उिZd’’ इित महिषः उyैः उjवान् । wणमा!ेण शXयातः उि थतः
कहोडः - ‘‘गु-Sयो नमः’’ इित महष@ः पादौ पृAा तय आशीवादं :ाRनोत् । ततः वNकलयुrमं
कम'डलुं च आनीतवान् ।

‘‘तमसायां ना वा आगिमAयामः’’ इित वदन् महिषः :िथतः । कहोडः गु-म् अनुसृतवान् ।
तावित काले आ.मय इतरे मुनयः वटवच उ थाय नदीतीरं ग9तुं िस3ाः अभवन् । :ातिविधं समाRय
सव@ तमसां :ाव9तः । ‘लोकय सव^ तमः wालियAयािम’ इित कNपय9ती इव तमसा मWुलेन नादेन
:वहित म । तयाः शुे जले ना वा सव@ देहय अ9तःकरणय च शुि3 :ाव9तः ।
पूवयां िदिश सूयय काि9तपूLरतं रjवण^ िबFबम् अधिदतं यते म ।

‘‘सूयम'डले िवराजमानाय देवाय सिव!े गायया अ¨य:दानं कुव9तु’’ इित महिषः उzालकः आिदnवान्

। ‘ओम् भूभुवः वः । त सिवतुवरे'यं भग देवय धीमिह । िधयो यो नः :चोदयात्’ इित पिव!ं
म9!म् अथानुस9धानपूवकं ि!वारम् उyाय सव@ अ¨य^ दZव9तः । ततः जपं सूयपथानं च कृ वा
आ.मम् आगताः ।

सम"ं िववं शाखािभः Mयाुं :यतमानय इव महतः वटवृwय मूले रिचतायां वेिदकायां महिषः
उzालकः उपिवnवान् । सव@ िशAयाः तदिभमुखम् उपिवnव9तः । महष@ः अनुVां लQ6वा शाि9तम9!ान्
उyैः पिठतव9तः । ततः वेदा6ययनं :वृZम् । वरब3ं गFभीरं वेदपठनं समतम् अिप अर'यं
स यलोकिमव करोित म ।

‘‘अधुना : येकं छा!ः अिप अधीतपूवय वेदानुवाकय पठनं करोतु’’ इित महिषः उjवान् ।

कहोडय पठनं समीचीनं िनदषं च आसीत् । अ9येषां न तथा । गौतमाqयः िशAयः सव^ सदोषम् एव
पठित म ।

‘‘गौतम ! वेदय सदोषं पठनं महते अनथाय भवेत् । िनदषं पिठतुं य नं कु-’’ इित महिषः उzालकः
उjवान् ।

गौतमः िशरः नमिय वा भूिमं nवान् । ‘महिषः सदा कहोडं :शंसित, मां िन9दित, मिय दोषम् एव
पयित’ इित सः भावयित म ।
‘‘अ अलम् एतावता अ6ययनेन । मम वैवदेवय समयः उपिथतः । मु◌ुिनप नीिभः दीयमानम्

आहारं भु वा यूयं गोसेवायै गGछत । यVाय सिमधाहरणं च कु-त । शुभम् अतु’’ इित उ वा
महिषः उि थतः ।

‘‘गु-Sयो नमः’’ इित वद9तः सव@ वटवः ववकायाय :िथताः ।
कहोडः अिप गोशालां माजिय वा, गाः wालिय वा ताSयः हLरतािन तृणािन अिपतवान् । गोव सान्
:थमं wीरं पायिय वा ततः दोहनकायम् आरQधवान् । यदा घटः wीरेण पूणः तदा तं नी वा गु-प 9यै
दZवान् । महित पा!े चुNNयाः उपLर थािपते wीरं िनिwRय सा अधतात् अि»ं :1वािलतवती ।

‘‘कहोड, इ9धनं न पयाम् । कािनिचत् शुAकािण काdािन आनय’’ इित उjवती गु-प नी ।

‘‘भवतु, शीम् आनयािम’’ इित उ वा कहोडः आ.मात् बिहः ग वा कािनिचत् शुAकािण काdािन
आनीय दZवान् ।

गु-प नी अि»ं :1वाNय wीरं िथतवती । ततः उjवती - ‘‘कहोड, वटून् आ¶य । wीरं िपब9तु सव@

।’’
‘‘तथा’’ इ यु वा कहोडः आदेशं पािलतवान् । सव@Sयः वटु Sयः wीरं िवतीणम् ।

‘‘वटवः, गु◌ुडः नाित । यावत् कचन राजा धिनकः वा गुडम् आ.माय न दायित, तावत्
गुडरिहतमेव wीरं पातMयं युAमािभः’’ इित गु-प नी उjवती ।
‘‘अFब, भव या स:ीित दीयमानं सवमिप पीयूषायते । अतः िच9ता मातु’’ इित वटवः उjव9तः ।
ततः ते सिमधाहरणाय :िथताः ।

‘‘कहोड, यिद तव काया9तरं नाित, तिह एतां मम पु!ी िकिeत् अवेwव । मम पाककायम् अित’’
इित गु-प नी उjवती । कहोडः िशशुं हताSयां गृहीतवान् ।

‘‘अFब, भवती िनिच9ता भवतु । अहम् एताम् इतततः नेAयािम । मृगान् पिwणच दशिय वा
हासियAयािम’’ इित वदन् कहोडः बिहः गतवान् ।
िशशोः वयः पeषाः मासाः । नामधेयं सुजाता । तयाः म9दहासः सवान् आकषित म । कहोडः तां
नी वा अर'यय वृwान् :ािणनच दशिय वा वNपकालान9तरं मा!े अिपतवान् ।
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उzालकमहष@ः आ.मे बहवः चाLरणः आसन् । हारीतरोमहषणादयः ऋषयः सप नीकाः त!
वसि9त म । महष@ः पणकुट पLरतः इतराः पणकुÄः आसन् । यVेषु ऋिषिभः दिwणा{पेण :ााः
धेनवः, तैः :ी या पािलताः मृगाः च आ.मय िनवािसनः आसन् । समीपे तमसानदी :वहित म,
अतः सदा त! जलसमृि3ः । तृणािन सयािन च िनबाधं रोहि9त म । िविवधाः फलवृwाः,
कुसुमभLरताः लताः, इ9धनयोrयाः तरवः च कानने लSय9ते म । अिप च भूमौ िविवधािन
भwणयोrयािन क9दािन सुलभािन आसन् । अतः तपिवनां जीवनं वेदा6ययने 6याने तपिस च िनरतम्
आसीत् ।
राजानः, धािमकाः, धिनकाः च आ.oमाय ीहीन्, व<ािण, गुडादीिन च :ेषयि9त म । यVान्

:वतियतुम् आहxताः ऋषयः भूLरदिwणां :ाRनुवि9त म । िवाSयासाय आ.मं :िवnाः राजकुमाराः
गु-Sयः तिदnं धनकनकािद च दिwणा{पेण यGछि9त म । इ थम् आ.मे वटू नां पLरचालने िकमिप
कnं न आसीत् ।
आ.मं :िवnवतः कहोडय पe वषािण गतािन । तय िपता किमंचन "ामे वसित म । माता तु
तय शैशवे एव परलोकं गता । सुतय गभाnमे वष@ उपनयनसंकारं िवधाय िपता खगोदरशमाण,ं
तYाम कहोडम् आ.मं :ेिषतवान् वेदा6ययनाय । वेदोyारणे अतीव िनपुणः कहोडः महष@ः ि:यिशAयः

आसीत् । िवधेयतया सवान् आदेशान् पालयन् सः सव@षाम् ऋषीणां, सवासाम् ऋिषप नीनां च इnः
आसीत् ।
आ.मय िदनचया िनयमानुसारेण :वतते म ।

ाे मुहP◌ूत@ उ थानं, देहकमिनवतनान9तरं

तमसायां नानं, स96याव9दनं, वेदा6ययनं, दrु धपानं, योगाSयासः, गोसेवा, सिमधाहरणं,

क9दमूलफलादीनां स"हणं, म6याÌे भोजनम्, अपराÍे शा<ाणाम् अ6ययनं, सायाÌे `डाकलापः,
स96योपासना, फलाहारः, यथेGछं पLर:नः, ततः िनDा ।
कहोडय िदनािन अिविदततया याि9त म । अ6ययने आ.मय काय@षु च सः सदा िनम»ः भवित

म । गोदोहः, क9दमूलफलसं"हणं, वNकलwालनम्, आ.ममृगाणां पालनम् इ यािद तय ि:यम् ।
गु-पु!ी सुजाता च िदने िदने वधमाना कहोडात् अwराSयासािदकम् कृ तवती । तेन सह आ.मय
पLरसरे अट9ती मृगाणां वृwाणां लतानां च पLरचयं :ाRनोित म सा ।

आ.मय सव@ िवािथनः गु-भjाः, िवधेयाः, अ6ययनशीलाः च । िक9तु गौतमः अपवादः अय
िनयमय । अिनGछन् एव आ.मं :िवnवान् आसीत् सः । त! याः कठोराः िनंयमाः तमै न अरोच9त
। यथा अ9ये िशAयाः संगृहीतािन फलािन मूलािन क9दािन च गु-Sयः समRय तैः दZेन तृRयि9त म,
तथा गौतमः न करोित म । रहिस यथेGछं भु वा अविशnं यि किeत् आ.माय सः आनयित म ।
अ6ययने तय मनः न लगित म । अNपवयसः वटून् भायिय वा तैः वकायािण कारयित म सः ।
यदा एतत् कहोडेन अवलोिकतं, तदा सः गौतमाय अकुRयत् । तदा तदा कहोड-गौतमयोः कलहः

भवित म ।
कदािचत् आ.मय शा9तं पLरसरं wोभय9ती काचन घटना :वृZा । गौतमः एव तयाः घटनायाः
के 9Dिब9दःु आसीत् ।
आ.मय अनितदरू े िभाः वसि9त म । तैः सह आ.मवािसनां कोऽिप Mयवहारः न आसीत् । ते
कामिप :ाकृ तभाषां भाष9ते म । तेषां वेषोऽिप िभYः । मृगयायां िनपुणाः िभाः :ािणनां हनने सदा
रताः । मांसं चमािण च ते नगरं नी वा त! तेषां िव`यणं कुवि9त म ।
कदािचत् कहोडः क9दमूलसं"हणाय अटन् िभपीपLरसरं :िवnः । फलभLरतं कमिप वृwं Aा
फलािन अवचेतुं तं सः आ{ढवान् । तदा वृwा"े उपिवnेन तेन समीपे गुNमानां म6ये कामिप
िभत-णीम् आिलrय िथतः गौतमः अवलोिकतः । कहोडय मनिस गौतमं :ित कोपः, जुगुRसा,

आचय^, िच9ता च युगपत् उदभवन् । इदान िकं करोिम ? गु◌ु-Sयः सव^ िनवेदयािम उत तूAण

भिवAयािम ? यिद गु-Sयः गौतमय आ.मिव-3ं चLरतं िनवेदियAयािम, तिह तय कशः द'डः

भवेत् ? गौतमः आिदतः एव गव«, गु-कुलय िनयमान् तृणाय अिप न गणयित । कहोडः वेदोyारणे

:ावी'यं :ाRय गु{णां :शंसायाः पा!ं भवित इित गौतमः तमै असूयित म । इदान कहोडः एव मम
दु चLरतं िनवेिदतवान् इित गौतमः जानाित चेत् सः िकं कुयात् ?

इ थं िविच9 य कहोडः गु-Sयः गौतमय िवषये िकमिप न उjवान् । रा!ौ अिप गौतमः गु-कुलं

नागतः । महिषणा यदा एतत् Vातं, तदा सः सवान् पृnवान् । कदािचत् गौतमः िहं¦पशूनाम् आहPितः
यात् इित िच9ता महिष^ बाधते म ।

महिषः कहोडम् अिप पृnवान् - ‘‘ वया गौतमः िचत् nः िकम् ?’’

अस यं वjुम् अशjः कहोडः उjवान् - ‘‘अपराÍे िभपNNयाः समीपे गौतमः nः । सः कयाचन
िभि<या सFभाषमाणः मया अवलोिकतः ।’’
एतत् .ुतवतः महष@ः उzालकय िच9ता अिधका जाता । हारीतमुिनं सः उjवान् - ‘‘वः :ातः भवान्
सिशAयः िभप ग वा गौतमय िवषयं◌ं िवचारयतु । तम् आ.मम् आनयतु’’ इित ।

परेिव यदा सिशAयः हारीतमुिनः िभप गतः तदा त! भयानकं यं गोचरीभूतम् । गौतमः
किमंचन वृwे रªुिभः ब3ः आसीत् । तय द9तच कचन भ»ः । अधरे रjं ¦वित म ।

‘‘गौतम, के यं◌ं तव अवथा ?’’ इित मुिनः हारीतः पृnवान् ।

गौतमः िकमिप न उjवान् । न च अवनतं िशरः उYिमतवान् । तय लोचनाSयाम् अ.ुिब9दवः
िनपितताः । तावता कालेन िभाः त! आगताः । तेषां भाषा मुिनना हारीतेन Vाता । अतः सः तान्
पृnवान् - ‘‘के न कारणेन अमाकं िशAयं िहंिस वा अ! एवं ब3व9तः यूयम् ?’’ इित ।

तदा कचन िभः उjवान् - ‘‘तमेव पृGछ9तु , िकं तय चLरतं समुिचतम् इित । िवावतः
ाणय ताशं कम शोभते वा इित च ।’’
हारीतः उjवान् - ‘‘सः िनिव'णः, िखYः, िवष'णः च वतते । इदान तेन िकमिप वjुं न शयम् ।
ययू म् एव वदत ।’’

िभनायकः उjवान् - ‘‘अयं दnु ः रहये अमाकं समाजय कयाचन ि¦या रममाणः आसीत्,
अमदीयैः गृहीतः । अय MयिभचाLरणः द'डः दातMयः िकल’’ इित ।
एतत् .ुतवतः हारीतमुनेः िशरिस वÁपातः जातः इव । िकमिप वjुम् अशनुवन् सः मौनी िथतः ।
ततः कथिeत् धैयम् अवलFQय गौतमम् उिzय उjवान् - ‘‘गौतम, िकिमदं स यम् ? अनृतं मा वद

। स यं वद ।’’
गौतमः िकमिप न उjवान् । तय दै9यं मौनं च अपराधय :माणम् इित हारीतमुिनना Vातम् ।

‘‘तव अपराधय िकयान् अिप द'डः न अलम् । वयम् अिमन् िवषये िकमिप कतुम् असमथाः ।
अनुभव पापय फलम् । गु-कुले पुनः पदं मा म 9यधाः’’ इित उ वा हारीतः सिशAयः आ.मं :ित
आगतवान् ।

महिषः उzालकः एतं वृZा9तं Vा वा - ‘‘दैवेGछा’’ इित वदन् तम् अि:यं िवचारं िवमृतवान् ।
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गतािन कािनिचद ् िदनािन । कदािचत् सायaाले कहोडय "ामात् आगताः के चन महिषम्

अिभव9 - ‘‘कहोडय िपतुः अ9 यकालः उपिथतः । सः पु!ं DnPम् इGछित’’ इित उjव9तः ।

महिषः कहोडम् आहxय समीपे उपवेय गFभीरे◌ेण वरेण उjवान् - ‘‘कहोड, जगित सवः अिप
जीवः मृ योः आहारः भवित । न किचत् शावतः इित जानािस खलु ?’’

‘‘जानािम गु-देव । जातय मरणं ®ुवम् ।’’

‘‘मृ युः सव@षाम् अिप अिनवायः । एतत् िन यं स यम् । अतः यदा मृ युः अSयेित, तदा तं ि:यम्

अितिथिमव इnं िम!िमव वागतीकुयात,् भी या िवचिलतः भू वा मनुAयः कतMयाद ् nः मा भूत् इित
च वया Vातं खलु ?’’

‘‘Vातं गु-देव !’’

‘‘.ूयतां तिह वया अिवचिलतेन । तव "ामात् एते जनाः आगताः । तव िपता मरणो9मुखः अित ।
तय अि9तमं दशनं :ाुं तथा औ6वदैिहकािन कायािण कत^◌ु वम् एव अिधकारी । अतः एतैः साकं

व"ामं ग वा कतMयं िविधवत् कृ वा ततः आ.मं िनवतव । देविपतृकायाSयां न :मिदतMयम् इित
औपिनषदं वायं न िवमयताम् ।’’
महष@ः वायं .ु वा wणं कहोडः सFा9तः । तय लोचनयोः अ.ूिण nािन । तथािप wणमा!ेण

िथरीकृ तिचZः - ‘‘गु-देव, भवतः आदेशम् उपदेशं च कदािप न िवमरािम’’ इित उ वा कहोडः
:याणाय िस3ः अभवत् ।

अnमीच9Dय म9द:काशे ग9तMयम् अर'यमाग@ण । म6ये सप@Sयः िहं¦-ज9तुSयच भयम् । Mयाधाः,
िभाः, िकराताः इित त! त! अपायकाLरणः जनाः । क'टकमयः मागः न सुगमः । लतािभः,
पिततैः वृwैः च अव-3ः । तथािप कहोडः "ामजनैः सह :यातः ।

‘ज9म द>वा, पLरपाNय, संपोAय, उपनयनं कृ वा गु-कुलं :ेिषतवतः िपतुः ऋणं कथं िनयातियतुं शयते

? तय :ाणो `मणात् :ाक् मुखदशनं :ाMयम् । तेन सह भािषतMयम्’ इित कहोडय महती आशा

। व9य:ािणनां गजन,ं कटानां 6विनः वा तेन न .ूयते म । "ामजनाः म6ये म6ये कांचन :नान्

कुवि9त म तय अ6ययनिवषये । य9!वत् तेषां :नानाम् उZरं ददत् कहोडः यावGछिj वेगेन ग9तुं
:यतते म । अधरा!े अर'यम् अती य ते कयचन "ामय समीपम् आगताः । त! िचत् सुाः,
:ातः उ थाय तटाके :ातिवधीन् िनव य पुनः चलनम् आरSय ते म6याÌवेलायां व"ामं :ाव9तः ।
कहोडय िपता पु!य आगमनं :ितपालयन् इव स:ाणः आसीत् । कचन ाणः सुय तय कण@

- ‘‘कहोडः आगतः । पयतु’’ इित उyैः उjवान् । कहोडिपता ने!े उ9मीNय wणं कहोडं nवान् ।

अपnैः अwरैः - ‘‘पु!क, स यं धम^ च मा यज । कोपं लोभं च यज । वेदान् यथाशिj अधीAव ।

अहं लोका9तरं ग9तुं िस3ः अिम । तव शुभं भवतु’’ इित उ वा िवरतः । :ाणाः तय शरीरं िवहाय

उÎीनाः ।
कहोडः "ामय जनैः साि9 वतः उZरि`याः िनवतियतुं िस3ः अभवत् । कहोडय िप!ा िकमिप धनं
नािजतम् । अ"हारय कोणे ािप जीण^ पणगृहं परFपरागतम् आसीत् । यVेषु दिwणा वेन :ााः
काचन धेनवः आसन् । आम9!णिनम9!णेषु लQधेन भोजनेन व<ेण च कथिeत् तेन जीवनं यािपतम्
। धनकनकानां ग9धः अिप तेन न आातः ।
गाः िव`य :ाेन धनेन कहोडः िपतुः औ6वदैिहकािन कमािण िनविततवान् । गृहे अविशnािन
धा9यािन ाणभोजनाय उपयुjािन ।

सवान् ि`याकलापान् समाRय, ि!ािण िदनािन अ"हारे उिष वा, ततः सवान् अिभव9,
आ.मािभमुखं :यातः कहोडः । िदवसे एव :थाय सwेमं गु-कुलं :ावान् । महिषः उzालकः :ी या
तं समािलrय मूि6न उपााय तय सा9 वनं कृ तवान् । ‘‘एतत् लोके अिनवायम् । तद ् िवमृ य बुि3ं
वेदा6ययने :वतय’’ इित च उjवान् । कहोडः तदाVां पािलतवान् ।

चतुषु अिप वेदेषु :ावी'यं :ाMयम् इित कहोडय आकाÇा । `म-घन-जटाqयािभः :ि`यािभः वेदान्
|तान् कृ वा िव सभासु नैपु'यं :दय :शंसा :ाMया इित तय अिभलाषः । वेदानां सवािण
सूjािन सः अधीतवान् । वRने अिप अिखलं वेदं यथावत् पिठतुं सः समथः अभवत् । िक9तु
म9!ाणाम् अथः तेन न गृहीतः आसीत् । यVकाय@षु म9!ाणां िविनयोगः कथं कतMयः, गृहथानां
ाणादीनां िववाहादयः कमकलापाः कथम् अनुdापनीयाः इित च तेन अ6येतMयम् आसीत् ।
कदािचत् म6याÌे पाठः :चलित म ।

कहोडः िकeन सूjं पिठतवान् । महिषः तम् - ‘‘अय

म9!य अथः कः ?’’ इित पृnवान् । कहोडः तय सतीÀयाः च िशरः अवनतं कृ तव9तः । ‘म9!य
कचन अथः अित । सः अिप VातMयः’ इित तैः कदािप न िचि9ततम् ।
महिषः उjवान् - ‘‘म9!ः यदा अथानुस9धानपूवकं पCते, तदा एव तय पूण^ फलम् । अतः अथVाने
च य नः कतMयः’’ इित ।
कचन ऋिषः उjवान् - ‘‘वेदय मिहमा तय शQदेषु वतत,े न तदथ@षु । वेदय सवरम् उyारणम्
एव फलं जनयित । अथय िवचारः अनावयकः ।’’
महिषः उzालकः इदं .ु वा मयमानः उjवान् - ‘‘स यं, तथािप के वलेन शQदोyारणेन पूण^ फलं
लSयते इित न युjम् । शQदाः अथ^ बोधियतुं :यु1य9ते । अतः अथ^ बु]6वा अनुdानं कतMयम् ।

अथय मननं च आवयकम् । अतः एव वेदः वयं वदित - ‘य एवं वेद.., य उ चैनमेवं वेद’ इ यािद
। एतािन वचनािन अथVानय :ामुqयं बोधयि9त ।’’

तदा कचन िशAयः पृnवान् - ‘‘यिद अथय :ाधा9यं, तिह शQदपLरवतनं कतु^ शयेत । यथा ‘अवम्

आनय’ इित लौिककवाये ‘हयम् आनय’ इित पLरवतने कृ ते न दोषः भवित । तथा वेदे नाित ।

‘अि»मीळे पुरोिहतम्’ इ यय थाने ‘विÌमीळे पुरोिहतम्’ इित वjुं न शयते । अतः अ! शQदय
एव :ाधा9यम् ।’’
महिषः उjवान् - ‘‘ वया उjं युjम् । वेदेषु कयािप शQदय पLरवतनं वा, पौवापयभ)ो वा न
ि`यते । अपौ-षेय वेन पLरग'यमाने शQदराशौ कोऽिप Mय यासः मा भूत् । तथािप अथVानम् अिप
आवयकम् ।
यदधीतमिवVातं िनगदेनैव शQते ।
अन»ािवव शुAकै धो न त§वलित किहिचत् ॥
इित पूविषिभः िनण«तम् । अतः सव´ः वेदपाठय पLरशु3ता रwणीया । तथा अथVानाय य नः अिप
करणीयः’’ इित । एवं तय िदनय पाठः अविसतः ।
4
गतािन कािनिचद ् वषािण । कहोडय वेदा6ययनं समा:ायम् । अ6ययनय समाेः अन9तरं

गुरवे ि:यां दिwणां द>वा समावतनं िवधाय गृहथा.मय वीकारः उिचत इित तेन Vातम् एव । ‘गुरवे
कां दिwणां दायािम ?’ इित िच9ता कहोडय िचZं बाधते म । तय िकमिप धनं न आसीत् ।

उzालकय महष@ः कहोडः अिततमां :ीितपा!म् । िवधेयतया .3या भ या च तेन गु-सेवा अिवरतं
कृ ता । सा सेवा एव पयाा गु-दिwणा इित महिषः भावयित म । अ9यत् िकिeदिप कहोडात् सः न
अपेिwतवान् ।
काशीनरेशः हLरषेणः यागम् एकं कतुम् इGछित म । तय पौरोिह यं वोढु ं सः महिषम् उzालकं
दतू मुखने यािचतवान् । िक9तु तपोिनरत वात् महिषः वयं त! ग9तुम् अिनGछन् कहोडम् इतरैः िशAयैः
साकं त! :ेिषतवान् । पिव!ायाः ग)ायाः तटे िथतां काश DnPम् अवसरः कहोडािदिभः लQधः ।
ग)ायाः पिव!े जले ना वा ते ध9याः अभवन् ।
महता वैभवेन यVः :ाचलत् । यVशालायां :ातःकाले म6याÌे च िविवधाः होमाः कायकलापाः च
भवि9त म । सायaाले सव@ यािVकाः महाराजय अ6यwतायां िविवधान् िवषयान् िवचारयि9त म ।
यVिवधौ चचायां च कहोडय वाचं सव@ मा9यां भावयि9त म । सव@षां :नानां समाधानं कहोडः
पwपातं िवना ददाित म । तय वािच औिच यं पnता च सदा भाित म । .ुितं :माणीकृ य स
सवान् िववादान् पयहरत् । एतेन काशीनरेशः अ य9तं तृः अभवत् । यVसमाौ कहोडं िनता9तम्
अिभन9 तमै भूLरदिwणां, .ेdािन वसनािन, शतं धेनूः च द>वा नरेशः अव9दत ।

‘यVफल:ािरतु, सकलसFपदिभवृि3रतु’ इित आशीिभः नृपम् अनुगृ कहोडादयः आ.मं
: यागGछन् ।

कहोडादयो िविधवद ् : यागताः इित महिषः अिततमाम् अतुAयत् । कहोडम् आहxय - ‘‘कहोड,
ि:यिशAय, तव िवाSयासः समाः । इतः परं शा<ानुसारेण नातको भू वा समाव य गृहथा.मं
:िवश’’ इ यवदत् ।
‘‘गु-वय, तव अनु"हात् मया वेदाः अिधगताः । िक9तु गृहथा.म:वेशे मम स9देहः । प नी, पु!ाः,
गृहम् इित एतत् मे ब9धनवत् भाित । एतिमन् जाले अपित वा अ6ययने एव िनरतः मुिjं साधियतुम्
इGछािम’’ इित कहोडः अवीत् ।
‘‘कहोड, वया उGयमानं न युjम् । अनुभवः ति-3ं कथयित । देहे पाशवी :वृिZः वतते । तयाः
दमनं न सुलभम् । तां :वृिZम् अतपिय वा साधने :वृZाः िवकृ तमानसाः भिवAयि9त । अत एव शा<ं
चयान9तरं गाहÀयं िवधZे । गौतमं मरिस ननु ?’’

‘‘मरािम गु-देव । िभ<ीस)ादेव स पिततः ।’’

‘‘अत एव इदम् उGयते । चय^ गाहÀयं वान:थं सं9यास इित चतुरः आ.मान् पूव@ ऋषयः
िवनोदाय नाकुवन् । शरीरय सहजाः अपेwाः न बला कारेण रो3Mयाः । तटाकय परीवाहः यथा
आवयकः, तथा शरीरय मनसः च ।’’

‘‘गु-वय, यिद गृहथा.मे पदं िनधायामः तदा त! शावती अनथपरFपरा । कुटु Fबभरणय िच9ता,
पु!ाः, पुयः, तेषां िवाSयासः, तासां िववाहः इित अन9तः िच9ता:वाहः । त! कदा कथं वा
Vानम् ? कथं च आ मो3ारः ?’’

‘‘कहोड, वं Vानी भिवतुम् इGछसीित मम महान् :मोदः । िक9तु `मेण सव^ साधनीयम् । सहसा
िशखरम् आरोढु ं :य नं मा म करोः । सोपान`मेण एकै कं पदं िनधेिह । एषः मे उपदेशः ।’’
‘‘गृहथा.मं :िवnेन सव^ ािदकं िवमय@त इित मे भीितः, गु-वय !’’

महिषः उzालकः िकिeत् िम वा अवीत् - ‘‘िकमहं िवमुखः इित तव भावना ?’’

कहोडेन व:मादः Vातः । wमां :ाथयमानः सः उjवान् - ‘‘गु-देव, भवान् सवVः । जलम6यथम्

अिप निलनीदलं यथा जलेन न सFपृjं, तथा भवान् संसारे िथतः अिप कमब9धमुjः । माशाः
साधारणाः मानवाः िकं तथा भिवतुम् अहि9त ?’’

महिषः उjवान् - ‘‘कहोड, साधारणाः एव साधनेन असाधारणाः भिवAयि9त । महान् अिप िसंहः

आदौ अशjः शावकः एव भवित । वं Vानी भिवतुम् अहिस । अिप च, िवषया9तरम् अिप वjMयम्
अित ।’’
‘‘िकं तत् गु-देव ? कृ पया कथयतु भवान् ।’’

‘‘वीकृ तगृहथा.मय तव महामेधावी लोकोZरः पु!ः उ प येत । तेन तव पूवजाः सव@
शावतलोक:ाये अहाः भिवAयि9त । यिद ते मम वािच िववासः, तिह गृहथो भव ।’’
‘‘गु-देव ! समतां वेदिवां :दाय माम् अनुगृहीतवित अ!भवित भवित कथं न मे िववासः ?

भवदाVां िशरसा वहन् पालियAयािम । िक9तु ततः पूवम् ‘आचायाय ि:यं धनमा| य...’ इित
उपिनषाणीम् अनुसृ य भवते दिwणां दातुम् इGछािम । ततः एव गृहथा.मं :वेnPं मम मनः इGछित
।’’
‘‘कहोड ! मम ि:या दिwणा कशी इित वBयािम । अिप दायिस ?’’

‘‘अवयं गु-देव ! :ाणैरिप िव`तैः तां दिwणां सFपा भवते दायािम ।’’

‘‘तिह शृणु । सFपिद न मम आकाÇा । तव वंशे जिनAयमाणय महा मनः पु'य:भावः मम वंशयािप
यथा यात्, तथा वया कतMयम् । एषा एव मे दिwणा अतु ।’’

‘‘गु-देव, भवतः वचनय ता पय^ म9दबुि3ना मया न गृहीतम् । कृ पया िववरणं ि`यताम् ।’’

‘‘िववृणोिम, कहोड ! मदीया सुता सुजाता सF:ित पLरणययोrया वतते । तां पLरणीय वं वंशम्
अमदीयं पावय । एतेन अहं स9तुnः भिवAयािम ।’’

एतत् .ु वा कहोडय मुखं िवकिसतम् । गुरोः पु! सः बहPवारं nवान् एव । तयाः सु9दरं मुख,ं
िवशाले नयने, मधुरः म9दहासः इित एतत् सव^ तेन Vातम् एव । ‘एताशी क9या लSयते चेत् कृ ताथः

भिवAयािम’ इित सः अिच9तयत् ।
‘‘गु-देव, महान् :सादः एषः यद ् भवान् मां पुयाः अनु{पं वरं म9यते । अनुगृहीतम् आ मानं
गणयािम । िक9तु ....’’

‘‘िक9तु िकम् ?’’

‘‘मया कािप गु-दिwणा न दZा इित लªा मां न मुeित ।’’

‘‘तिह काशीराजेन तुSयं दZाः धेनूः मं दिwणा{पेण देिह । ताः पुनः िववाहे अहं तुSयं दायािम’’
इित महिषः सिमतम् अवदत् ।
खगोदरशमणः, कहोड इित :िथतय, िववाहः उzालकमहष@ः सुतया सुजातया साकं ाेण िविधना
सFपYः । ऋAया.मेषु :वृZानां िववाहानां तुलनया अयं िववाहः सवैभवः इित गणियतुम् अहः आसीत्
। असंqयाः महिषिशAयाः, इतरे ऋषयः च समाग य वधूवरौ आशीिभः अिभनि9दत-व9तः ।
अितिथSयः यथेGछं िमnाYं पLरवेिषतम् । सव@ स9तृाः स9तुnाः च । काशी-कोसल-िवदेहादीनां
राजानः िविवधािन उपायनािन वधूवराSयां :ेिषतव9तः । सखीिभः यथौिच यम् अलaृता सुजाता
देवक9या इव राजित म ।
सुजाता तदा अnादशवष«या । मातािप!ोः :ीतेः पा!ीभूता सा सF:ित प युः :ेFणः पा!ं च ।
कुशा"बुि3ः सा समतय आ.मय िवभूषणवत् आसीत् । तथािप बाला सती िववाहं `डां म9यते
म । प या साकं कथं MयवहतMयं, गृहथय प नी भू वा गृहं कथं िनवहणीयम् इित सा न जानाित म

। िववाहान9तरम् अिप िपतृगृहे िथ वा बािलकाः `मेण गृहिनवहणािदकं मातुः ऋिषप नीSयः च
िविद वा रजोदशनान9तरं पुनः :ाोिचतसंकाराः पितगृहं याि9त म । गृहथा.मे :वेnPम् अपेिwता
:बु3ता यावत् न :ाा, तावत् क9याः िपतृगृहे एव वसि9त म । त सF:दायम् अनुसृ य सुजाता
आ.मे एव अवसत् । कहोडः वकयम् अ"हारं :ाRनोत् । िववाहे :ाािन उपायनािन शकटे आरोRय
महिषिभः त! :ेिषतािन । :ाचीनं जीण^ गृहं कहोडेन नवीकृ तम् । त! उिष वा स कालं सुखने अनयत्
।

वेदा6यापनेन पौरोिह येन यजनेन याजनेन च कहोडय कालो याित म । देवकायाणां िपतृकायाणां च
अनुdापने तय नैपु'यं सवान् आकषित म । तय एकः दोषः आसीत् यत् यमै कमै अिप शीं सः
कुRयित म । ‘वेदोyारणिवषये वया अ! !ुिटः कृ ता’ इित यः कोऽिप यिद तं वदेत,् तिह तमै सहसा

अ`ु6यत् कहोडः । सदzु ेशेन कृ ताम् अिप वNपाम् अिप टीकां सः न सहते म । wणमा!ेण वीयं

शा9तं वभावं पLर य1य अि»पवतवत् 1वलित म । ‘एताशः `ोधः न िहताय’ इित वृ3ाः तम्
उपिदnव9तः । ‘‘स यं, मम अयं दोषः’’ इित सः वेला9तरे अ)ीकरोित म । पचाZापेन दते म ।

‘एवं न कLरAयािम’ इित मनिस :ितVाम् अिप करोित म । िक9तु तय वभावः दरु ित`मः

अपLरवतनीयः अभात् । पुनः कदािचत् यिद ‘एतद ् एवं न, वया अ! खिलतम्, अयं वरः अ9यथा
कृ तः’ इित किचद ् वदेत,् तिह कहोडः `ोधेन आ मानं िवमृ य कलहायते म ।

तथािप तय िवा जनान् आकषित म । तया तेन भूLर धनं समािजतम् । प नी यदा आगिमAयित
तदा सुखने ितdतु इित गृहय सुधालेपनािदकम् अकारयत् कहोडः । यVयागािदषु :धानपुरोिहतः भू वा
त! :ाया दिwणया धनकनकधा9यािदस"हम् अिप अवधयत् । तदा तदा सुजातायाः मुrधं मुखं सः
मरित । इदान सा कथं यात् इित कNपना तय मनिस उदयते म ।
कदािचत् सायं स96याव9दनां िनव य कहोडः वगृहे जपिनरतः आसीत् । तदा ौ ऋिषकुमारौ
उzालका.मात् त! आगतौ । तौ कहोडय पLरिचतपूव एव । उभौ अिप :वरोyारणपूवकं कहोडम्

अिभवािदतव9तौ । ‘आयुAम9तौ भूयाताम्’ इित कहोडः तौ आिशषा अSयन9दयत् ।

मागायासपLरहाराय ताSयां फलािन wीरं च द>वा सुखोपिवnौ कृ वा ततः कहोडः उzालकमहष@ः,
गु-प 9याः, इतरेषाम् ऋषीणां, चाLरणां च कुशलं पृnवान् । ‘सव@षां कुशलम्’ इित िनवे

ऋिषकुमारयोः अ9यतरः उjवान् - ‘‘महिषः भवतः कुशलं पृAा इदं प!ं देयम् इित आिदnवान्’’ इित

। ततः व<ावृतं तालप!ं सः कहोडाय अिपतवान् ।

तालप!म् अनावृZं कृ वा कहोडः अवाचयत् - ‘‘वित । आयुAम9तं ि:यिशAयं जामातरं

खगोदरशमाणं वेदोjािभः आशीिभः अनुगृ इदं कÀयते । भवता पLरणीता अम सुता सुजाता
सF:ित गृहथय भवतः सहधमचाLरणी भिवतुं योrया जाता । अतः शीम् आ.मम् आगGछतु
आयुAमान् । अमान् सवान् दशनसFभाषणसँापैः आन9दयतु । िविधवत् पLरगृ प न वगृहं नयतु ।

ितीया.मोिचतािन सुखािन अनुभवतु, धमान् अिप अिवकलम् आचरतु । िनरीwामहे भवतः अ!

आगमनम् । सविवधं .ेयः अतु’’ इित ।

प!य वाचनेन कहोडय महान् :मोदः जातः । ‘पुनः सवान् सहा6याियनः DBयािम, तैः साकं

सFभाषणं कLरAयािम, ऋिषवराणाम् आिशषः लRये, सुजातां यौवना{ढां DBयािम, तयाः मुrधािन
वचनािन .ो◌ेAयािम’ इ यािद िच9तयन् wणकालं सः लोकं िवमृतवान् । ततः कतMयं पूवा)ीकृ तं
मृ वा ऋिषकुमारौ उिzय उjवान् - ‘‘:ितVातपूवािण कािनिचत् यVकमािण सि9त । तािन यjुं न
शनोिम । अतः तािन यथािविध समाRय आगािमिन माघमासे ितीयायाम् इतः :िथतः परेुः त!

आ.मे उपिथतः भिवAयािम । एतत् महषये नमोवाकपुरसरं भव9मुखने िनवेदियतुम् इGछािम’’ इित ।
स9देशं वीकृ य ऋिषकुमारौ परेुः आ.मं :ित :िथतौ । कहोडय तु मनः सदा सुजातायाः
िच9तायां म»म् अभवत् । ता-'ये 9यतपदा सा कथं येत इित मुहPमुहPः कNपिय वा तयाः {पं DnPं
तत् :यतते म । िगुणीभूत{पसFपदः तयाः कपोलौ पृशािम, तां ढम् आिल)ािम, तयाः
ताÈाधरं चुFबािम इित िदवावRनं कहोडः अपयत् । कितपयािन िदनािन कथं नेAयािम इित च सः
िच9तयित म । यािVके षु कमसु अिप सः पूविमव बुि3ं िनधातुं न शjः अभवत् । कदा उzालका.मं
गिमAयािम, कदा सुजातां DBयािम इित तय |दयम् उ कि'ठतं नृ यित म ।
माघमासय ितीयायां शुभितथौ कहोडः आ.मं :ित :िथतः । वृिnः िवरता आसीत् । अतः :याणं
सुखकरम् । माग@ "ामेषु अ"हारेषु च जनाः स9तोषेण अितिथस कारं कुवि9त म । िदनय:याणं
कृ वा कहोडः उzालका.मं :ावान् ।
महिषः उzालकः वयं तय वागतम् अकरोत् । सव@ आ.मवािसनः ससFमं तय मधुपकापणे
भािगनः अभवन् । राVः इव तय स काराः कृ ताः ।
दकु ू लधाLरणी आभरणशोिभता सौभाrयिचÌालaृता सुजाता अवनतमुखी म9दं म9दम् आग य मातुः
आदेशानुसारेण कहोडय पादयुगलम् अपृशत् । कहोडय नयने तयाः मुखारिव9दे किलते इव
अभवताम् । तय कNपनाम् अिप अती य सा {पलाव'यिनिधः जाता । कय ज9मनः पु'येन
{पखिनः इयं मदीया अभवत् इित कहोडः िचि9ततवान् ।
‘‘सुजाते, अिप कुशिलनी वम् ? इतः परम् आ.मं पLर य1य मदीयं गृहम् आग9तMयम् । अिप िस3ं
तव मानसम् ?’’ इित कहोडः अपृGछत् ।

लªया भूिमम् एव पय9ती सुजाता न िकिeत् अवदत् । तयाः माता उjवती - ‘‘जामातः, यिप

आ.मे अयाः नेहः बलवान्, िक9तु विय नेहः बलवZरः । वां DnP,ं वया सँलिपतुं च इयं िकयद ्
उ सुका आसीद ् इित वjुं न शनोिम । नूतनः अ"हारः कथं यात् इित, त! "ामजीवनय
अपLरिचता कथम् अहं गृहकमािण िनवतियAयािम इित च अयाः भयम् आसीत् । यथाशिj मया तद ्
दरू ीकृ तम् । प युः :ेम एकं ढं चेत् नायः सवम् अ9यत् सोढु ं िस3ाः भवि9त । इयं पाककमिण कुशला
। अ9यत् अिप `मेण िशिwAयते । वया wमावता भिवतMयम् ।’’
‘‘मातः, त! िच9ता मातु । अयाः मनः यथा न दयू ेत, तथा भिवतुं सवथा :य नं कLरAयािम’’ इित
कहोडः आवासयत् ।

महिषः उjवान् - ‘‘पुि!, सुजाते, ि:यिशAयय हते वां समRय मम |दयम् उGÐिसतम् । इतः परं
पितम् एव दैवं म9यमाना तय इGछानुवितनी सुखवती भव । ता-'यसहजाः अिभलाषाः यथेGछं
पूय9ताम् । धमािव-3ः कामः अिभलषणीयः एव । युवयोः कृ ते आ.मय समीपे रमणीयम्
एका9तथलं किNपतम् । त! ि!ािण िदनािन सुखने िवहारं कु-तम् । ततः शुभितथौ कहोडय "ामं
ग9तुं Mयवथा कLरAयते । सुजाते, सFमतं खलु ते ?’’

एतत् .ुतव याः सुजातायाः मुखं सहसा अ-णं िवYं च जातम् । wणं मुखम् उYमXय कहोडं Aा -

‘‘िपतः, अहं गिमAयािम । काया9तरम् अित’’ इित उ वा सा वLरतैः पदैः ततः अपा`ामत् ।

आ.मय अनितदरू े कचन अNपशैलः आसीत् । तिमन् कािचत् पणशाला िवशेषेण नवदFप योः कृ ते
िनिमता आसीत् । फलपुAपभLरताः वृwाः लताच त! आसन् । िविधवत् होमािदकं कृ वा महिषः
नवदFपती त! :ेिषतवान् ।
रमणीये एका9ते :देशे सुजातां ि:यां प न कहोडः दश^ दश^ तृि न :ावान् । सा तु लªया
अवनतमुखी कदािचद ् एव मुखम् उYमXय कहोडं पयित म । तयाः ने!योः :ेम, कुतूहलं, भयं च

आसन् । तां मृद ु आिलrय कहोडः अवीत् - ‘‘ि:ये सुजाते, मम पूवपु'यबलात् वां :ावान् अिम
। वां सदा सुिखतां कतु^ :य नं कLरAयािम । तव इGछां िव-6य िकमिप न कLरAयािम । िक9तु मम
कचन दोषः । अ यNपेनािप कारणेन मम कोपः उ पते । एतिषये वया wमा धाया । अ9यथा तु
मां तव िकaरं जानीिह’’ इित ।

एतैः वचनैः सुजातायाः |दयं स9तोषेण भLरतम् । पितः मिय िनित, मां :ीणियतुं सदा :यतते,

इतः अिधकं िकम् अपेBयते इित सा िचि9ततवती । उjवती च - ‘‘अहम् एव तव आदेशानुवितनी
दासी । वं मम वामी । तव सुखं, तव स9तोषः, तव तृिः इ येतत् एव मम लBयम् । प युः सेवायाः

अिधकं िकम् अित प 9याः ? वम् अधीतवेदः, धमय वेZा च । मयािप िपतुः सिYधौ िकिeत्

अधीतम् । वZः अिप अिधकं VातMयम् इित िपता मां बोिधतवान् । वं मम न के वलं पितः, अिप तु
गु-ः अिप भव । Vान:पeे माम् अिप :वेशय’’ इित ।
एवं परपरं वदतोः िविवधािन यौवनसुखािन अनुभवतोः तयोः त! पeषािण िदनािन Mयतीतािन । ततः
वकतMयािन मरन् कहोडः अ"हारं ग9तुं मितं कृ तवान् । सुजाता च पितगृहं ग9तुं िस3ा अभवत् । तौ
शैलाद ् आ.मं िनवृZौ ।
ज9मनः सुजाता आ.माद ् बिहः न गता । ‘बाः :पeः कशः ? त! जनाः कथं Mयवहरि9त, तेषां

रीितः का ? नीितः का ?’ इित तया न Vातम् । तयाः पLरिचताः आ.मिनवािसनः, त! याः
मृगाः, पिwणः, वृwाः लताच । एताव पय9तं तयाः िकमिप उZरदािय वं न आसीत् । इतः परं तु
कुटु िFबनी भू वा तया सव^ िनवढMयम् । अतः तयाः माता तां सवान् प नीधमान् बोिधतवती । सा

उjवती - ‘‘सुजाते, प यै सदा :ीितं भिjं च रw । अिप च सः शीकोपी इ येतत् न िवमतMयम् ।
येन के नािप कारणेन वNपम् अिप अवमानं न सहते कहोडः । `ु3ः सः ववचनय पLरणामः कः
यािदित न जानाित । ताशेषु अवसरेषु वया सहनाव या भिवतMयम् । अ9यथा अनथः याद ् अिप ।
युवयोः जिनAयमाणः पु!ः :ितभया जगिqयातः भिवAयित इित तव िप!ा उjं च मा िवमर’’ इित ।
सुजाता सवम् अिप .ुतवती । सहना तयाः सहजः गुणः । आ शैशवात् कहोडे तयाः यः अिभमानः

आसीत्, सः िववाहात् अन9तरं िगुणः भू वा सF:ित :ेम{पेण पLरणतः । तय अ6ययने, अ6यापने,
यजने, याजने च सहाया भू वा यथाथतया ‘प नी’ भवेयम् इित तयाः आकाÇा ।

महिषः उzालकः अिप कहोडम् आहxय, समीपे उपवेय तं िविवधं धमम् उपिदnवान् । ‘कोपः एव
मानवय :थमः श!ुः । सः Vािनना जेतMयः’ इित च िवशेषेण बोिधतवान् ।
:याणिदनम् उपिथतम् । आ.मय अनितदरू े िथतय "ामय कचन कृ षीवलः महष@ः भjः
बलीवदशकटं दFप योः :याणाय आनीतवान् । तिमन् :याणाय आवयकािन वतूिन सªािन आसन्

। म6येमाग^ wुिYवृZये wीरं, दिध, पृथुकािन, गुडख'डाः, फलािन च आसन् । सुजातायाः कहोडाय च
वNकलािन, कािनिचत् उपायनािन च व<"ि9थब3ािन एक! थािपतािन ।
सुजाता अतीव िववा आसीत् । आ बाNयात् पLरिचतम् आ.मं य वा दरू ं ग9तMयम् । : यहं ये
वृwाः याः लताः च य9ते म, पृय9ते म, तान् िवहाय ग9तMयम् । ये मृगाः तया :ी या
पोिषताः, याः गावः नेहेन पािलताः, ये पिwणः तयाः हतात् धा9यािन भwयि9त म, तान् सवान्
िह वा ग9तMयम् । एकै कम् अिप सा िनभरं वीBय हताSयाम् अपृशत् । वृwकाणाम् आलवालािन

जलेन अपूरयत् । ‘‘पुि!, आगGछ, :याणाय शकटं िस3ं ितdित’’ इित िप!ा आहxता अि9तमतया सव^
वीBय नयनाeलयोः उ पYािन अ.ूिण अ)PNया :ो छ9ती शकटय समीपम् आगता ।
कहोडः गुरोः गु-प 9याः च पादयोः पित वा आिशषः गृही वा शकटम् आरोहत् । सुजाता िपतुः पादौ
पृnवती । ‘‘जाते सुजाते, प युः ि:या, Vािन:सिवनी च भूयाः, .ेयोऽतु’’ इित सगदेन क'ठेन सः
उjवान् ।
ततः सुजाता मातरं वि9दतुं गता । सा सा.ुनयना तां ढम् आिलrय मूि6न उपााय िकमिप वjुम्

अशjा मनसा एव सवाः आिशषः दZवती । ‘‘अFब, वां िवहाय कथं जीिवAयािम’’ इित वद9ती
सुजाता आ मानं िनय9!ियतुम् अशjा म9दं रोिदतुम् आरQधवती । गिदतेनािप गFभीरेण वरेण
महिषः - ‘‘पुि!, पितगृहे िथ वा वयं माता भू वा मातुः िवरहं सिहAयसे । इदान :ितdव’’ इित
उjवान् ।
सुजाता कथिeत् बाहPब9धनं िशिथलीकृ य म9दं -दती एव शकटय समीपम् आगता । कहोडः

करावलFबनं द>वा तां शकटम् आरोहयत् । गु-प नी शकटसमीपम् आग य - ‘‘कहोड, वाम् अहं
पु!वत् पािलतवती । इदान मम पु!ी तव हतयोः अिपता । सा अनिभVा । बहPधा कतMये खलेद ्

अिप । wमव तां, यिद अपरा6यित । मिय तथा क-णा दिशता यात्’’ इित दीनेन वरेण यािचतवती
।

‘‘अFब, िकिमदं कÀयते ? भव याः उदरे अजातः अिप अहं भव याः िशशुः एव । भव या मम कित

अपराधाः न सोढाः ? कदािप नाहं भव या दि'डतः । :ी या सुजातां पालयािम । िनिधिमव तां
रwािम । त! भव याः िच9ता मातु’’ इित कहोडः उjवान् ।

‘‘शुभमतु, :थीयताम्’’ इित महिषणा आिदnः शाकिटकः बलीवद हताSयाम् अफालयत् । शकटं
:िथतम् । तमसापय9तम् अनुगFय आ.मवािसनः :ितिनवृZाः ।
कहोडय :याणं सुखमयम् आसीत् । नवोढा प नी समीपे उपिवnा, .वणमधुरं िकिaणीनादं कृ वा
चल9तौ बलीवद, म9दं वहमानः सुमग9धवाही पवमानः, नयनासेचनकं यं, त! त! हLरततृणािन
चर9तः हLरणाः इित सवम् अिप कहोडं स9तोषसागरे िनमªयित म । म6येमाग^ किमंिचद ् "ामे
िव.Fय पुनः :िथतौ दFपती अ"हारं :ाव9तौ ।
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सुजाता-कहोडयोः गृहथजीवनं सुखमयम् आसीत् । जनाः कहोडम् आिDय9ते म सव@षु
यVकमसु । अतः तय गृहे धनधा9यसमृि3ः आसीत् । अितथीन् सः देवतावद ् भावयन् स करोित म
। गाः :ी या पालयित म । िदवसाः wणाः इव याि9त म ।
कय वा सुखं शावतम् ? कहोडय जीवनेऽिप अिनरीिwतः :wोभः आगतः । तेन कािचत् वाता

जनानां मुखात् .ुता । उzालका.माद ् बिहAकृ तः गौतमः दयुः जातः । दयूनां दलं कृ वा सः "ामान्
लु'टित म च । िवशेषतः तय ेषः ऋAया.माणाम् उपLर आसीत् । तय `ौयम् अपLरिमतम्
आसीत् । जनानां पीडा तय `डा आसीत् । जनान् बहPधा िहंिस वा तेषां यातनां Aा गौतमः
सा[हासं न9दित म । ‘अयं "ामः लुि'टतः, असौ आ.मः 6वतः, एते जनाः हताः’ इित वाताः

जनान् िदने िदने !ासियतुम् आरभ9त ।
किमंश्िचद ् िदने दयुदलं कहोडय अ"हारम् अिप आ`ामत् । nं सवम् अिप जनं दयवः लगुडैः
:|तव9तः । आ`9दन6विनः गगनम् अपृशत् । तमिप अितशXय दयूनाम् अ[हास6विनः शैलानां
क9दरेषु :ित6विनतः अभवत् । गृहेषु िथतं धनधा9यािद दयुिभः लुि'टतम् । कहोडय गृहं :िवnः
गौतमः कहोडं Aा उyैः हिस वा - ‘‘अरे कहोड, ऋिषवय, वेदपार)त... ! अिप कुशलम् ?’’ इित
सोP 'ठनं पृnवान् ।

‘‘गौतम, एतत् सव^ कृ वा कुशलं पृGछिस ननु ? उZमे वंशे जातः कथम् एवं ा यः इव दयुः जातः

? िकं तव उिचतम् इदम् ?’’ इित कहोडः पृnवान् ।

‘‘रे ाणाधम, उिचतं िकम्, अनुिचतं िकिमित नाहं गणयािम । अ अहं सुखी । मम आVां शतशः
जनाः पालयि9त । यिदGछािम, तत् खादािम । यावद ् इGछािम तावत् सुरां िपबािम । यां सु9दर

पयािम, तया सुखम् अनुभवािम । इ9Dवत् सुखािन अनुभवािम । मम नाम .ु वा राजानः अिप
कFप9ते । इतः अिधकं िकं साधनीयम् ?’’ इित गौतमः सगवम् उjवान् ।

‘‘गौतम, लÑªतMयं वया । पापेन अिजतं सव^ शीमेव िवनयित । पापय िवषमयं फलं भोjMयं
भिवAयित । अ वा वः वा राजभटैः गृहीतः शूले आरोिपतः भिवAयिस । ततः नरके पितAयिस ।
िधक् वाम्’’ इित ढेन वरेण उjवान् कहोडः ।

‘‘कहोड, मामेव िन9दिस ? पय ते यत् कLरAयािम’’ इित गजन् गौतमः कशया तीं :|तवान्
कहोडम् । तेन :हारेण कहोडः भूमौ पित वा ‘‘हा अFब’’ इित `9दनं कृ तवान् ।

पादेन कहोडं समाह य हसन् गौतमः - ‘‘अरे तुGछबु3,े पुरा िभपNNयां मां "ािहतवान् वम् । अ
तदथ^ वां पाठं बोधियAयािम । यथा वं दLरDः िनगितकः सदोपवासी भिवAयिस, तथा करोिम’’ इित
कथिय वा वानुचरान् आहxय ‘कहोडय गृहम् अि»सात् कु-त’ इित आिदnवान् ।
िनमेषमा!े दयवः तय गृहे िथतािन व<धा9यादीिन वतूिन लुि'ट वा, त! त! तैलं िवकय अि»ं
:1वािलतव9तः । अपेिwतं सवम् अवानां पृdे आरोRय दगु मम् अर'यं गतव9तः । अ"हारय जनानां
रोदन6विनं शृ'वन्, वयं च वेदनया पीमानः कहोडः किeत् कालम् अनयत् ।

पुAपावचयाथ^ काननं गता सुजाता : यागता । "ामं धूमायमानं Aा Mयाकुला सा धाव9ती गृहं :ावती
। दrध:ायं गृहं Aा कारणम् अजानती, पितम् अि9वAय9ती सा इतततः अिटतवती ।
िचत् वृwय अधः पिततः िव¶लः दयू मानः कहोडः तयाः गोचरः अभवत् । `9द9ती सा त समीपं
ग वा तम् अaम् आरोRय - ‘‘िकिमदम् ? कः पापी भव9तं पीिडतवान् ? समतः अ"हारः
मशानसशः कृ तः के न दरु ा मना ?’’ इित पृnवती ।

दीघ^ वसन् कहोडः - ‘‘सुजाते, दयवः "ामं :िवnव9तः । अमाकं सववं ते लुि'टतव9तः । गृहे च

अि»ं :1वाNय सकलं दr6वा गताः । ददु ´वय लीला इयम्’’ इित उjवान् ।

अ"हारय सव@षु गृहेषु इयम् एव िथितः । न के वलं वतूिन दयुिभः अप|तािन, अिप तु युवतयः
अिप । तासां मातरः िपतरः ातरः च अतीव दःु िखताः उyैः -दि9त म । एतयां पLरिथतौ कः
कय समाधानं करोित ? सव@ समानदःु खाः आसन् ।

कमलदलपुटेन जलम् आनीय प ये द>वा सुजाता तं समादधात् ।

‘‘सुजाते ! सुदैवात् तिमन् दAु काले वम् अ! न आसीः । अ9यथा दnु ः गौतमः वाम् अिप अनेAयत्
। क-णावता इ9Dेण वं रिwता । पुनः अयम् अ"हारः िनमातMयः । कथम् इित न जानािम’’ इित सः
उjवान् ।

‘‘सः दयुपाशः गौतमः कटनाशं नयतु । तय िशरिस वÁं पततु’’ इित सुजाता भूयो भूयः
दयुनायकं िनि9दतवती ।
वृwाः एव तDा!ौ जनानां गृहािण अभवन् ।

***

गतेषु कितषुिचत् मासेषु अ"हारय िथितः यथापूव^ भिवतुम् आरभत । कै िचत् पणशालाः िनिमताः ।
कै िचत् पूवािण जीणािन गृहािण यथाशिj नवीकृ तािन । दैिनकं जीवनं परावलFबनेन चलित म ।
उदार|दयाः के चन "ामा9तरजनाः आहारपदाथान् तदा तदा यGछि9त म । किचद ् राजा पeषाः गाः
दZवान् । एवम् अिप अ"हारय गृहे गृहे दाLर]oयं नृ यित म । पूविमव सुखं न आसीत् । कयािप
मुखे स9तोषः न यते म । सव@ जनाः कानने फलानां मूलानां क9दानां च अ9वेषणे कालं नयि9त म
। वेदा6ययनं पुराण.वणं शा<चचा इ यािद िवरलतरम् अभवत् ।

‘वषतुः आगिमAयित, वृिnः भिवAयित, तदा ीहीन् भूमौ उR वा पुनः समृि3म9तः भिवAयामः’ इित
जनानाम् आशा आसीत् । िक9तु इ9Dः अिप कुिपतः । मेघाः एव न nाः । आकाशात् जलिब9दःु
अिप न पिततः । तमसा िदने िदने कृ शतरा अभवत् । पातुम् अिप जलं दलु भं सWातम् । वृwाः
िवरलफलाः अभवन् । भूमौ अिप क9दािन दलु भािन जातािन ।

एताशिथतौ जनैः कथं यVाः ि`य9ते ? वेदपारगान् अिप िव:ान् कः पृGछित ? सव! िनराशता

:सृता । ‘अ म6याÌे भwियतुं िकं लSयते’ इित एषः एव :नः सव@षां मुqयः आसीत् । कहोडः
अिततमां िखYः िवष'णः दीनः च अभवत् ।
‘‘महष@ः आ.मं ग वा साहाXयं पृGछ’’ इित सुजाता तं बहPवारम् उjवती । िक9तु वशुरय गृहे
याचक वेन थातुं कहोडः अलªत ।

े शमयेषु एतेषु िदनेषु◌ु सुजातायां गभलwणािन nािन । येन स9तोnMयम् आसीत्, तेन सा अिधकां
िच9ताम् एव :ावती । कदािचत् सा मनिस बहP सaोचम् अनुभव9ती पितम् उjवती - ‘‘मया िकिeत्

वjुम् इAयते । सुकाले स9तोषं या वाता जनयेत,् सा दAु काले िनव@दं दःु खं वा जनयेत् । िकं करोिम ?
िन-पाया अिम । इदं कथनीयम् एव’’ ।
िनिवकारः कहोडः उjवान् - ‘‘सुजाते, कथय, िविधना िनदयेन कृ ताः :हाराः मां सF:ित
भावनािवहीनं कृ तव9तः । इतः अिधकं दःु खं िकं भवेत् इित सव^ सोढु ं िस3ः अिम । यद ् वjुम्
इGछिस, तद ् उGयताम् ।’’
‘‘अहं गिभणी जाता अिम । षसु पeसु वा मासेषु माता भिवAयािम ।’’

‘‘एवं नु ? एतिषये िकिमित िच9ता`ा9ता वम् ?’’ इित िथत:Vः इव कहोडः पृnवान् ।

‘‘इदानीम् एव जीवनं कnमयम् अित । इतःपरं क9दमूलफलानाम् आहरणाय अहं काननं ग9तुम् अिप

असमथा भिवAयािम । गृहे गावः अिप न सि9त । िशशवे िकं दायामः ? कथं तं पोषयामः ? का वा
अमाकं गितः ?’’ इित सातaं सुजाता पृnवती ।

‘‘सुजाते, लोके िविधिनयमानुसारेण सृिnः जायते । सF:ित अनावृAÄा लोकः बािधतः । भूिमः
सयरिहता । लताः पुAपहीनाः । वृwाः फलिवयुjाः । िक9तु वः यिद इ9Dः :सYः भिवAयित, तिह
सकला :कृ ितः समृि3मयी भिवAयित । िच9तां मा काष«ः । िकं :ािणनः आर'यकाः इ थं िच9तया
बा6य9ते ?’’ इित कहोडः सिवमशम् अकथयत् ।

‘‘ते तु आलोचनाशिjरिहताः । वयं मानवाः । िच9तियतुं शिjः अमासु अित । कथं िच9ता`ा9ताः
न भवामः ।’’
‘‘अतु । तथािप तया िच9तया पीिडताः मा म भवाम । कnािन च सुखािन च च`य अराणीव
ऊ6वम् अधः च गGछि9त । अमाकम् अिप उZमािन िदनािन भिवAयि9त ।’’
‘‘अहं तु िच9तया िववा अिम । िशशुं जगित आनीय, तमै अYं व<ं च दातुम् अशjाः तमै
अपरा6यामः इित भावना मे |दयय अ9तरालं तुदित ।’’

एतत् .ुतवतः कहोडय `ोधः समु पYः । पािणना िशरः ताडयन् -‘‘ वाशी भाया मया िकिमित
ऊढा ? तव पािण"हणम् एव मम महान् अपराधः । िकमहं करवािण ? नय ािप’’ इित वदन् एव

वयं ततः दरू म् अपासरत् ।
िकं कतMयम् इित सुजातया न Vातम् । :ितिदनं पयां भोजनम् अिप न लSयते म । यVं को वा
दिु भwे कारयित ? अतः कहोडः िनAकमा आसीत् ।

के षुिचत् िदनेषु के वलं जलम् एव पी वा दFपती सुव9तौ । शीतेन आ मानं रिwतुं ताSयां पयाािन
वNकलािन अिप न लQधािन ।
एवं िथतेऽिप, अ9तव नÒ सुजातां गभ@ वधमानः िशशुः तोषयित म । िशशोः कादािच कं चलनं वलनं
च तयाः महा9तं स9तोषं जनयित म । कहोडय पु!ः लोकोZरः जग पू1यः Vानी भिवAयित इित
िप!ा उzालकमहिषणा उjपूव^ मृ वा सा आन9दित म । महष@ः वायं कदािप िमÀया न भिवAयित
इित तयाः ढः िववासः ।
कहोडय िवा तदान फलवती अथकरी च नासीत् । िदनेषु गGछ सु तय नैरायम् अवधत । तेन सह
तय कोपन वम् अिप । िनAकारणं सः कुRयित म ।
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कदािचत् म6याÌे भुjफला सुजाता पणशालायां कटे शियता आसीत् । .ा9ता सा गाढं
िनिDता । तदा कहोडः अ9यत् िकमिप कतुम् अशनुवन् कांिचत् म9!ान् पठित म । अSयासय
वैरNयात् शरीरय शैिथNयात् च तय म9!ोyारणे िववरता जाता ।
सहसा कयािप हास6विनः .ुतः । वेदपठनं िवरमXय कहोडः सम9ततः nवान् । न किचत् त! nः

। ‘सुजाता एव हिसतवती, सा सुा इव अिभनयित’ इित तय कोपः उ पYः । पृnवान् सः ‘‘सुजाते, मिय वेदपाठं कुवित िकं हसित ?’’

सुजाता सुषुौ आसीत् । सा कथम् उZरं ददाित ?
िक9तु पुनः सः एव हास6विनः .ुतः ।

‘‘कः माम् उपहसित ?’’ इित कहोडः स`ोधं ब3ुकुिटः सन् पृnवान् ।

‘‘अहं तव सुतः । मातुः उदरे अिम । अहं हिसतवान्’’ इित उZरं .ुतम् ।

‘‘िकम् ? गभतः िशशुः..? तव हासय िकं कारणम् ?’’ इित कोपेन असहनया च कFपमान6विनः
कहोडः पृnवान् ।

‘‘लोके :वतमानं िकमिप अहं DnPं न शनोिम । िक9तु शQदः .ूयते । तव म9!पठनं मया .ुतम् ।
महष@ः उzालकय िशAयः भू वा अपवरं पिठतुं कथं न लªसे ?’’ इित गभथय िशशोः वचनं .ुतम्

।
कहोडः कोपं िनय9!ियतुम् अशjः अभवत् । अ9यं कमिप उपालFभं .ोतुं शjः सः वेदपाठिवषये तु
असहनमूितः एव । `ोधािवnः िवYः कFपमानगा!ः सः गिजतवान् - ‘‘िकं जNपिस ? वेदय िवषयं
वं िकं जानािस ? मम वेदपठने दोषं कथियतुं तव कः अिधकारः ?’’ इित ।

हसन् एव िशशुः अवदत् - ‘‘अहं पूविमन् ज9मिन कृ ता6ययनः । न के वलं वेदान्, अिप तु
:ाितशाqयम् अिप पिठतवान् । अ भवता अnसु थलेषु िववरता कृ ता । लªापदं ननु इदम् ?’’

इित ।
`ोधिपशाचः कहोडम् आवृणोत् । तय युjायुjिववेचना दरू ीभूता । ने!े रjे सWाते । शरीरम्

अकFपत । सः समीपथात् पा!ात् जलं चुलुके गृही वा अिभम9य - ‘‘गव@ण मदीये वेदपठने अn
दोषान् किथतवतः तव शरीरे अnसु थलेषु व`ता जायताम् । वम् अnाव`ो भव’’ इित वदन्
शापजलं सुजातायाः उदरय उपLर :ौwत् ।

शीतजलय पश@न िनDायाः उि थता सुजाता प युः -D{पं Aा चिकता अपृGछत् - ‘‘नाथ, िकं

भवतः उ"ं {पम् ? िकिमित ममोपLर जलं :ोिwतम् ?’’

`ोधगृहीतः कहोडः प-षेण 6विनना उjवान् - ‘‘तव उदरे िथतः दnु ः िशशुः मम म9!ोyारणे अn
दोषान् उjवान् । अतः ‘अnाव`ो भव’ इित तं शवान् अिम । अनुभवतु सः गवय फलम् ।’’

एतत् .ु वा सुजाता उyैः रोिदतुम् आरQधवती । ‘‘नाथ, िकं कृ तं भवता ? नयतु भवतः कोपः ।
देवय इ9Dय कृ पया जायमानं िशशुं जननात् :ाक् एव वयं िपता शवान् । अहो ! एताशं घोरं
शापं दातुं कथं तव |दयम् अ9वम9यत ? चोराय गौतमाय िकं शापं दZवान् भवान् ? गभथं िशशुं

शवान् ध9यः िकल भवान् ? :थमतः वयं दLरDाः । जिनAयमाणं िशशुं कथं पालियAयािम इित िच9ता

मां पीडयित म । स च िशशुः सवा)ेषु व`ः, इतततः ग9तुम् अिप अशjः भिवAयित चेत,् िकम्

अहं करवािण ? मदीयय दौभाrयय अ9तः एव नाित खलु !’’ इित वद9ती सा अ.ुधाराम् अमुeत्
।

कहोडः तदा वेन कृ तम् अनुिचतं Vातवान् । ‘िशशुः पशुः वा यदा वातवं दोषं दशयित, तदा तमै न
कोपनीयम् । : युत त! कृ तVता दशनीया । दोषय माजने य नः कतMयः इित शतधा महिषः
उzालकः बोिधतवान् । तद ् िवमृ य अहं `ोधवशः सन् वपु!म् एव शवान्’ इित तय |दयम्

अताFयत् । पचाZापविÌना तय मनः दrधम् । िक9तु िकं :योजनम् ? `ोधेन िछYा नािसका
पचाZापेन न :रोहित । मदीयः `ोधः माम् एव हतवान् इित कहोडः भृशम् अतRयत । अ.ूिण मुeन्
सः बहPधा तीं दःु खम् अनुभूतवान् ।

ततः आरSय सुजाता अिप मनोरोगेण पीिडता । ‘मम पु!ः ताशः भिवAयित, एताशः भिवAयित’

इित तयाः आशा पुरा आसीत् । ‘अnाव`ः भिवAयित, तं सव@ उपहिसAयि9त, अ9ये िशशवः इव सः

`िडतुं न :भिवAयित, :ितिदनं जनानाम् उपहासय च पा!म् अहं भिवAयािम’ इित िच9तया तयाः
वा9तं ता9तम् । अYपानािदषु आसिjः नnा । भूतािवnा इव, "हगृहीता इव, उ9मZा इव च सदा
आकाशं पय9ती सा िदनािन यािपतवती ।
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किमंिचत् िदने सुजाता अतीव Mयाकुला आसीत् । गाहप यय अ»ेः पुरतात् िथता

कृ ताWिलः -दती सा िवलापं कृ तवती - ‘‘देव, िनdया .3या भ या तव सेवाम् अहं कृ तवती । प यौ
परमया भ या तय पLरचया^ कायेन मनसा वाचा कृ तवती । अितिथसपयायां च कदािप अनादरं न
कृ तवती । तथािप मम कथम् इयं दरु वथा ? शरीरेण व`ं िशशुं :सूय जनतायाः अवहेलनय पा!ं

भवािम यत् तदपेwया िवष:ाशनेन आ मानं ह9तुम् इGछािम । भवान् वदतु, िकं तथा करोिम ?’’ इित
।

तदा तयाः गभ@ िथतः िशशुः अवदत् - ‘‘अFब, िकम् एवं दःु खम् अनुभविस ? अहं तव पु!ः

भिवAयािम इित मां सुकृितनं म9ये । िपतुः शापात् मम शरीरे के वलं व`ता भिवAयित, न बु3ौ । अहं
बु]6या सवान् जेAयािम । जनानां nेः व`तां समीकLरAयािम । भयं तव मातु’’ इित ।

‘गभ@ िथतः एव पु!ः एताशं िववेकं :दशयित । उZर! सः लोकोZरः भिवAयित’ इ य! सुजातायाः
िववासः उ पYः । िवमयेन सा पृnवती - ‘‘पु!क, गभ@ िथतय तव एताशः िववेकः कथं सWातः

?’’ इित ।

‘‘अFब, सव@षां जीिवनाम् अिप पूवज9मसंकारः अ येव । मीनाः जातमा!ाः जले तरि9त । पिwणः
अNपवयसः एव आकाशे उ पति9त । पूवसंकारय िकिeत् उ¹ोधनमा!म् अपेिwतम् । पूविमन्
ज9मिन कृ तेन तपसा अहं सव^ Vानं रwािम । ज9मकाले अयं संकारः िकिeत् िनगूिहतः भिवAयित ।
िक9तु अNपेनािप गु-बोधनेन सव^ वशीभिवAयित । िच9तायाः कारणं नाित’’ इित गभथः िशशुः
अवदत् ।

एतेन सुजातायाः िच9ता न शा9ता, अिप तु विधता । ‘एताशं तपोधनं सुतम् अ9ये उपहिसAयि9त ।
तय जातय नामकरणािदकं कतुम् अिप नामाकं शिjः । पायियतुं न wीरं, धारियतुं न व<ं िवते

। िवया लोकं जेतुं यः शjः भिवAयित, तय पोषणाय तोकम् अिप धनम् अमाकं नाित । िधक्
देवम्’ इित सा भृशं िवलपित म ।

एकदा अ.ूिण िवमुe9त तां Aा Mयिथत|दयः कहोडः पृnवान् - ‘‘एवं िच9तया िकं गभथं िशशुं
िहंसिस ?’’ इित ।

‘‘भवान् `ोधेन मम िशशवे अदातMयं शापं दZवान् । अिमन् गृहे कथं तं िवकला)ं िशशुं पालयािम ?
कथं पोषयािम ? पािपdा खलु अहम्’’ इित सुजाता अिधकम् -िदतवती ।

‘‘सव^ दैवेGछया जातम् । िशशुः शः इित दःु खय कारणम् । िक9तु तदेव पुनः पुनः उ वा मां िकं
िन9दिस ? अहं िकं करवािण ?’’ इित सिनव@दं कहोडः उjवान् ।

‘‘िकं करवािण इित तूAण थीयते चेत् िकं :योजनम् ? जातय िशशोः अYपानकNपनं िकं िपतुः

धमः न ? ज9तवः पिwणः चािप वाप यपोषणाय य नं कुवि9त । जननात् पूवम् एव नीडं कुवतः
पिwणः न nवान् िकं भवान् ?’’

‘‘सुजाते, nवान् । िक9तु देवतानां `ोधेन इदान देशे अनावृिnः । सव! दिु भwम् । मम िवायाः
पुरकारः नाित । यVाः न :वत9ते । िकं करोिम अहं म9दभाrयः...?’’
सुजाता सानुनयम् उjवती - ‘‘नाथ, दैवं िनि9द वा एक! उपवेशनेन िकं कत^◌ु शयम् ? अ! देशे
अनावृिnः । िक9तु िवपुला पृÀवी । सव! एषा िथितः नाित इित जनाः कथयि9त । िमिथलायां
जनकमहाराजः शाित इित .ुतम् । तय देशे िवदेहरा1ये सदा सुिभwम् इित .ूयते । स च महाराजः
वेदिवदः िव:ान् सगौरवं पयित । त! ग वा विवां :दय धनाजनं कृ वा आगGछतु भवान् ।
अ9यथा आवयोः इव िशशोः अिप उपवासः एव यात्’’ इित ।

एतत् .ु वा कहोडः आलोचियतुं :ारFभं कृ तवान् । ‘यिप िमिथला दरू े अित, :याणं च .मकरं,
तथािप अnं परीwणीयम् । तदथ^ त! ग9तMयम् । परम् अहं यिद गिमAयािम, तिह सुजातायाः का
गितः ? :याणं बहxिन िदनािन अपेwते । त! महाराजय दशनं :ाMयम् । त! पुनः विवायाः
:दशनय अवसराय :ितपालनं कतMयम् । ततः यिद महाराजः :सYः भिवAयित, तिह िकिeत्
:दायित । ततः :ितिनवतनीयम् । तावता सुजाता एकािकनी गिभणी कथं जीिवAयित ?’ इित तय
िच9ता सWाता ।

‘‘िकं भवान् िच9तयित ?’’ सुजाता पृnवती ।

‘‘यिद अहं िमिथलां गिमAयािम, तिह अ! तव जीवनं कथम् ?’’

‘‘मां िपतुः आ.मे वासय । त! एव मम :सवः भवतु । त! माता समीपे भिवAयित चेत,् मम िच9ता
दरू ीभिवAयित ।’’
एषा सूचना कहोडाय अरोचत । उभौ समालोGय, शुभे िदने उzालका.मं :ित :िथतौ । गृहय ारं
िपधाय :ाितवेिशके Sयः ‘पुनः आगिमAयावः’ इित कथिय वा तौ :िथतौ । गृहे वा सुजातायाः शरीरे वा
िकमिप आभरणं नासीत् । प]Sयां चलनं यिप सुजातायाः कnं, तथािप ग य9तरं नासीत् ।

पुरा यदा सुजाता प युः गृहम् आगता, तदा सव^ सुखमयम् आसीत् । बलीवदशकटं, माग@ भwणाय

भBयािण फलािन च, पLरतः हLरणाः वृwाः - इित स9तोषमयः पLरसरः आसीत् । इदान तु िकमिप

नासीत् । अटMयाम् अिप पणरिहताः वृwाः, पुAपरिहताः लताः । नदीषु अिप अNपं जलम् । माग@

छाया अिप िवरला । ललाट9तपः सूयः आकाशे 1वलित म । म6ये म6ये य! पी वा "ामः वा
अयत, त! तौ िव.माय िथतौ । गिभण सुजातां Aा Dिवत|दयाः के चन अYं पानं च ददित म
। िदनयय दरू ं `िमतुं पe िदनािन अपेिwतािन अभवन् । अ9ततः यदा आ.मं :ाौ, तदा ौ अिप
.मेण ा9तौ आताम् ।
गिभणी सुजाता मातृगृहम् आगता इित महिषः उzालकः अतीव :सYः अभवत् । महष@ः प नी ततोऽिप
अिधकं स9तोषं :ावती । िक9तु सुजातायाः शोचनीया अवथा, शरीरय wीणता, दयनीयता च
महष@ः |दयम् अतुदत् । कहोडय मुखात् सः कथां पूणाम् अशृणोत् । ततः सः उjवान् - ‘‘कहोड,
कोपः अनथय कारणम् । `ोधः सवनाशकः इित बहPकृ वः मया उjम् एव । तथािप िविधः
अनित`मणीयः । तेन वसामÀय^ दिशतम् । तव पु!ः Vानेन लोके पू1यः भिवAयित इित अहं जानािम
। तव अिववेकय कारणात् सः शरीरेण व`ः भिवAयित । त! न स9देहः । सः एव तव इहपरलोकयोः
गितः । सुजाता अ! आ.मे वसतु । वं देशसeारं कृ वा राVाम् आथानोषु िवां :दय धनम् अजय

। यशवी भू वा िनवतव । .ेयोऽतु’’ इित ।

िमिथला िवदेहानां राजधानी । तां :ाुं कहोडः एकाक उzालकािदिभः दZं िनद@शनम् अनुसृ य
गGछित म । कितपयिदवसानां :याणात् ऊ6व^ तेन रा1या9तरम् आगतम् इित Vातम् । त! वनािन
फलपुAपभLरतािन nािन । नः अिप जलेन पूणाः । जनाः अिप वेषभूषािदषु िकिeत् िभYाः । तृिः
तेषां मुखषे ु नृ यित म । "ामेषु सुिभwम् आसीत् । जनाः अितथीन् देववत् पूजयि9त म । अ"हारेषु
ाणाः अितिथलाभाय :ितपालनं कुवि9त म । तेषां स कारैः कहोडः सुतरां :ीतः । सः महष@ः
उzालकय िशAयः इित Vातव9तः िवाव9तः महता आदरेण तम् आम9य दिwणया सFभावयि9त म
। तय गु-कुलवासं पाि'ड यं च Vा वा तुAयि9त म, दयूनाम् आ`मणेन सः दLरDो जातः इित
िवषीदि9त म च ।
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किमंिचद ् अ"हारे कहोडं त! यः पुरोिहतः आमि9!तवान् । आम9!णम् अ)ीकृ य त! गतः
कहोडः भोजनं वीकृ तवान् । ततः तयोः संवादः :वृZः । पुरोिहतः कहोडं :याणोzेशं पृnवान् ।

‘‘जनकमहाराजय आथाने मम पाि'ड यं :दय राVः सFमानं :ाुम् इGछािम’’ इित कहोडः
वोzेशम् उjवान् ।

पुरोिहतः उjवान् - ‘‘जनकमहाराजः उदारमितः । तय Vानं गFभीरं िवशालं च । िक9तु तय
आथाने काचन समया वतते ।’’
कुतूहली कहोडः पृnवान् - ‘‘का सा समया ?’’

पुरोिहतः उjवान् - ‘‘आथाने ब9दी नाम कचन पि'डतः वतते । सः सवVकNपः । तेन अVातं

शा<ं नाित । यः कचन पि'डतः आथानं :िवशतु, ब9दी तं मूखम् अVािननं वा कृ वा दशयित ।
वादय िनयमान् पूव^ िवधाय परािजतान् पि'डतान् ववशीकरोित ।’’

‘‘सः पि'डतान् के न कारणेन िषित ?’’

‘‘वयं न जानीमः । साधारणान् पि'डतान् सः न पीडयित । तेSयः राVा िकिeद ् दापिय वा :ेषयित ।
िक9तु यदा वेदपार)ताः, यVकमिवदः, शा<िनAणाताः आगGछि9त, तदा तान् येन के न :कारेण
पराजयते । तथा परािजतान् वादिनयमानुसारेण ववशीकरोित । तथा तशीभूताः  याि9त इित न
Vायते । बहवः वेदपि'डताः आ बहोः कालात् अnाः । नां तान् पि'डतान् ब9दी मªयित इित
िकंवद9ती अिप अित ।’’
पुरोिहतय मुखात् इदं .ुतवतः कहोडय वदनं िववण^ जातम् । जनकय आथाने वैदAु यं :दय
दाLर]oयं दरू ीकतु^ सः आगतः । िक9तु अ! वात9यय :ाणानां च हरणं सFभाMयते । िकं कतMयम् इित
िच9ता तय मनिस उिदता ।

तय वैव'य^ Aा सा9 वयन् पुरोिहतः अवीत् - ‘‘भवान् महष@ः उzालकय िशAयः, जामाता चेित

.ुतम् अमािभः । ताशय भवतः सFमुखे वराकः ब9दी िकं कुयात् ? भवान् तं िविज य राजसFमानं
:ाRनोतु’’ इित ।

तां राि!ं तिमन् अ"हारे नी वा स कृ तवते ाणाय कृ तVतां समRय कहोडः िमिथलां :ित :िथतः ।
अ"हाराणां त! 9यूनता नासीत् । अतः े शं िवना कितपयैः िदनैः सः िमिथलानगरं :ाः ।
िमिथलां पLरतः पु-षयद¨नः :ाकारः लसित म । चतसृषु अिप िदwु महाारािण । महागजाः अिप
सुखने त! :वेnPं शनुवि9त म । पदातयः, अवारोहाः, शाकिटकाः इित बहPिवधाः जनाः नगरं
:िवशि9त म । दौवाLरकाः सवान् :िवशतः जनान् कुशल:नािदिभः िवचाय परीBय :वेशानुमितं

यGछि9त म । यदा कहोडः त! आगतः तदा राजभटाः कुशलाः तं िवांसं पLरगणXय सगौरवं
सिवनयम् अपृGछन् - ‘‘को भवान् ? कुतः आगमनम् ? अ! आगमनय उzेशः कः?’’ इ यािद ।

तेषां :नानाम् उZरािण कहोडेन दZािन । ततः सः लQधानुमितः िमिथलां :ािवशत् । ‘लोका9तरम्

आगतवान् िकम् अहम् ?’ इित कहोडः िविमतः अभवत् । तेन पुरा कािप नगरी न nा । अ! तु
सव! वैभवय दशनम् । य! य! िnः :सरित, त! भMयाः सौधाः । िवशालाः घ'टापथाः, त!
सeर9तः गजाः, अवाः, रथाः, असंqयाताः जनाः । सव@ उZमािन वसनािन धृतव9तः, िलच9दनाः,
:सYवदनाः । पव आचर9तः इव सव@ स9तोषभLरताः आसन् । ‘देशः िन-पDवः, राज9वान्
समृि3मान्’ इित पnम् आसीत् । के चन संकृ तं, के चन कामिप :ाकृ त च भाषां भाष9ते म ।

िवशाले पिथ सeरन् कहोडः िचत् म'डपम् अपयत् । त! िववाहः :वतते म । कयािप धिनकय
सुतायाः िववाहः । वाानां िननादः गगनं पृशित म । कहोडः कुतूहलेन त! गतः । पुरोिहतेषु

अ9यतमः एनं Aा ससFमम् उ थाय समीपम् आग य वागतं कृ तवान् । उjवान् च - ‘‘मां
: यिभजानािस ननु ? उzालकय महष@ः आ.मे अहं तिGछAयः आसम् । नाFना यVदZः’’ इित ।

‘‘इदान वां : यिभजानािम । सव^ मरािम । अिप कुशलं ते ?’’ इित उjवान् कहोडः ।
‘‘सव^ कुशलम् । वाम् अ! Aा िविमतः अिम । कदा आगतः ? का वाता ?’’

‘‘त सव^ परतात् कथियAयािम । इदान िववाहय :वतनायां वं पा!ं िनवह ।’’

‘‘भवतु । अ! आगGछ । िवदषु ां गोACाम् उपिवश’’ इित उ वा यVदZः कहोडं िवदषु ां म6ये
उपावेशयत् ।
यदा नवदFपती ाणेSयः नमकारान् समिपतव9तौ तदा ताSयां िव:ाः वेदोjान् आशीवादान्

अयGछन् । ततः अितिथस काराः, दिwणा:दानं, िमnाYभोजनम् - इित सव^ सFपYम् ।

ततः कहोडः यVदZेन साकं तय गृहं गतः । तद ् गृहं सुसÑªतं वलaृतं च आसीत् । यVदZय
भाया अितिथं Aा अतीव स9तुnा । सुखोपिवnयोः तयोः सFभाषणं :ावतत । :थमम् आ.मय

वाता, ततः कहोडय िववाहय कथा, ततः तय कnानां वाता, अ9ते च िमिथलागमने कारणम् इित सव^ कहोडेन :तुतम् ।

पुनः कहोडः उjवान् - ‘‘एवं िविधना विeतः अहम् । मम पु!ः अnाव`ः उ प यते । जीवनय

आधारभूतं गृह,ं गोधनं, सुजातायै िप!ा दZम् आभरणजातम् इित सव^ नnम् । मागा9तरम् अपयन्
िमिथलायाः महाराजय जनकय आथाने मम भाrयं परीिwतुम् आगतः अिम’’ इित ।
मौनेन िच9तनं कृ वा यVदZः उjवान् - ‘‘ वया बि9दपि'डतय नाम .ुतं िकम् ?’’

‘‘आम्, .ुतम् । िnान् वादिनयमान् िवधाय पि'डतान् सः अ9ते द'डयित इित Vायते । अिप इदं
स यम् ?’’

‘‘स यम् एव । तेन वशीकृ तानां वेदपि'डतानां का गितः जाता इित वयं न जानीमः । आथाने
पि'डतैः अपमननं सोढMयम् । परािजतान् सः नां मªयित इित च जन.ुितः । इदान देशा9तराद ्

अ! न किचद ् अिप पि'डतः आगGछित बि9दभयात्’’ इित सिवषादं यVदZः उjवान् ।

कहोडय मनिस िच9ता उ पYा । िक9तु मागा9तरं नासीत् । िनधारः पूवम् एव कृ तः । तमेव यVदZाय
िनवेिदतवान् ।

‘‘यथािभलषिस तथा कु- । महष@ः पुयाः सुजातायाः सौभाrयं कशम् इित सF:ित परीिwतMयम् ।
अहं वां महाराजय आथानं नेतुं शनोिम । ततः सव^ तव हते भिवAयित । बि9दपि'डतय वचनं
िवना त! तृणम् अिप न चलित । महाराजः तय वचनं वेदाVां म9यते । पुनरिप समालोGय िनचयं
कु- । कुतः इित चेत् अयं तव जीवनमरणयोः :नः’’ इित यVदZः तम् अचेतयत् ।
‘‘यदा िनधारः कृ तः, तदा ततः अपसरणय :नः एव नाित । यद ् भवित तद ् भवतु । वादे
बि9दपि'डतं िज वा धिनको भू वा :ितिनवृZः सुजातां तोषियAयािम । अथवा परािजतः बि9दपि'डतय
आदेशम् अनुसृ य नां मBयािम’’ इित ढया वा'या कहोडः अकथयत् ।
‘‘सव^ िवधेः इGछया :वतते । तव शुभं भवतु इित अहम् अिप आशासे । ि!ेषु िदनेषु तव आथाने
यथा :वेशः यात्, तथा य नं कLरAयािम’’ इ युjवान् यVदZः ।
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उzालका.मात् कहोडः यदा िमिथलां गतः, तदा आरSय सुजातायाः िथितः शोचनीयतरा
आसीत् । ‘‘एताया गाढिच9तया उदरथय िशशोः हािनः भवेत्, अतः िच9तां पLर यज’’ इित िप!ा

उjा अिप सा िच9तां न पLर यjवती । तयाः िच9ता िदने िदने अवधत, न 9यनू ीभूता । ‘व`शरीरं
िशशुं :सूय लोकय िन9दायाः अपहासय च पा!ीभूय कथं जीिवAयािम’ इित सा सततं िच9तयित म
। राि!षु सा दःु वRनान् अपयत् ।

‘कहोडय िमिथलां :ित :ेषणम् अनुिचतम्’ इित तयाः भाित म इदानीम् । तथािप दाLर]oयिपशाचात्
िवमोचनं :ाुं मागा9तरम् अिप िकम् आसीत् ?

कदािचत् उzालका.मम् आग य लQधिव.मः कचन मुिनः कहोडय िमिथलागमनं .ु वा िवष'णः सन्

उjवान् - ‘‘वेदपार)ताः, यVिवदः त! न गGछेयुः । त! बि9दपि'डतः तान् "ाहः इव ढं गृÍाित ।

अाविध न कचन तेन मुjः यते’’ इित ।

एतद ् .ुतव याः सुजातायाः शोकः अवधततराम् । ‘अहम् एव पितं मृ युमुखे िwवती’ इित सा भृशं
दःु िखतुं :ारभत । तां समाधातुं महिषणा उzालके न, त प 9या, इतरैः मुिनिभः च कृ ताः :य नाः
फलव9तः न भवि9त म । अिमन् समये सुजातायाः माता च गिभणी आसीत् । सा िकयद ् वा पुयाः
साहाXयं करोित ?

कदािचत् सुा सुजाता वRनम् एकं nवती । पुरतात् कचन बालकः । तय हतौ पादौ च व`ौ ।
नािसका िवकृ ता । ने!े योः िभYयोः िदशोः :सृते । तं Aा सहसा भीता सा `ि9दतुं :य नं कृ तवती
।

तदा सः बालकः ताम् उjवान् - ‘‘अFब, मा `9द । अहं तव सुतः । मम बुि3ः समीचीना वतते ।
एताशः पु!ः जातः इित मा पLरतRयव । अहं तव, िपतुः कहोडय, मातामहय महष@ः उzालकय च
कित^ धवलियAयािम िवया । तव :ीितः भिवAयित चेत,् सव^ लोकं िवजेAये । सF:ित मे िपतुः महती
िवपत् उपिथता अित । िक9तु वया इदान धैय^ न यjMयम् । उिचते काले सव^ समीचीनं भिवAयित

। िच9ता मातु’’ इित ।

‘‘पु!, तव िपतुः िवपद ् उपिथता इित .ु वा वेपते मे |दयम् । कशी सा िवपत् ?’’

‘‘अFब, मा पृGछ तत् । दैवं रहयं न उÓाटनीयम् । काला9तरे सव^ िवVायिस’’ इित उ वा बालकः
अ9तरधात् । सुजाता िनDायां लीना । ततःपरं सा िच9तां यjवती । धैय@ण जीवनं सFमुखीकतु^
िनचयं कृ तवती ।

गतेषु कितपयेषु िदनेषु सुजाताया मातुः :सवः अभवत् । पुंिशशुः जातः । तय वेतके तुः इित नाम
कृ तं िप!ा । ततः सुजातायाः अिप पुंिशशुः जातः । यथा िनरीिwतं तथा िशशोः अ)ेषु सव! व`ता
आसीत् । आ.म-वािसनः बहवः सहानुभू या दःु िखताः । के चन कृ ि!मं दःु खं :किटतव9तः । के चन
अपहासम् अिप परोwे कृ तव9तः । सुजाता वा9तं िशलाकिठनं कृ वा सवम् असहत । ‘वेन लQधं
वयम् अनुभिवतMयम् । अ9ये :शंस9तु, िन9द9तु, अपहस9तु वा । तेन िकम् ?’ इित सा िनिचतवती

।

महिषः उzालकः िथत:Vः । व`गा!ं िशशुं Aा अिप सः न िवचिलतः । तय जातकं िनमाय,

मुखलwणं हतरेखाः च वीBय सः - ‘‘अयं .ेdः Vानी भिवAयित । िपतृवंशय मातृवंशय च कित^
िवतारियAयित’’ इित :ोjवान् । िशशोः नाम ‘अnाव`ः’ इ येव जातम् ।
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यVदZय गृहे कहोडः िदनयम् अवसत् । िमिथलायाः वैभवं समृि3 च सः nवान् । । ततः

यVदZम् उjवान् - ‘‘अिय िम!वय, अ! सव@ जनाः :सYाः, सुिखनः आन9दभLरताः च य9ते ।
कयािप दLरDता न यते । िकं कारणम् अयाः समृ3ेः ?’’

यVदZः उjवान् - ‘‘यथा राजा तथा :जाः इित भवान् जानाित एव । अ! महाराजः जनकः
9यायपरः । अ9यायय लेशम् अिप सः न सहते । अथ च सः आ मVानी । जनाः आ मVाः
धमसjाः च यथा भवेयुः तथा कृ तं तेन नृपेण । अ! याः जनाः परकयं वतु लोnं म9य9ते ।
अ9यदीयां ि<यं मातरं म9य9ते । रोगं मरणं वाधयं च िनचलमतयः स9तः वीकुवि9त । रोदनं
िवलापं च न कुवि9त । वकमलQधेन िवZेन सव@ सुखने जीवि9त । चोराणां दयूनां च अ! उ"द'डः

अित । अतः त! न किचत् :वतते । 9याXयेन माग@ण जीिव वा सुखम् अनुभिवतुं यदा शयं, तदा

अ9याXयं कः आ.यते ? पLर.मेण कृ षीवलाः धा9यसमृि3 सFपादयि9त । कुिव9दाः व<ािण

उ पादयि9त । िशिNपनः गृहािण िनमाि9त । पज9यः काले वषित । अलसाः वeकाः परोपजीिवनः वा
अ! न सि9त । अतः सव@ सुिखनः । येषां सिवधे वोिwताद ् अिधकं धनं धा9यं वा भवित, ते यथेGछं
दानं ददित । मुqयतया अ! लोभः नाित । तृिः सव! वतते । अतः एव शाि9तः समृि3ः च’’ इित
।

‘‘एतत् सव^ यु1यते । एवं िथते, बि9दपि'डतः के न कारणेन आगतान् िवदषु ः अवमानयित ? तय
एताशी अिनnा चेnा िकमथ^ महाराजेन अनुमोते ?’’ इित कहोडः यVदZं पृnवान् ।

‘‘कहोड, ममािप इयं समया अित एव । वादे परािजताः पि'डताः अयाः भवि9त । तेषां िकं
जायते इित न Vायते । वादी यिमन् िवषये दबु लः, त! :नान् कृ वा बि9दपि'डतः तं पराजयते ।
िनयमानुसारेण महाराजः तं बि9दपि'डताधीनं घोषयित । पि'डतः तं नी वा अयं करोित । तिषये
:nPं कयािप अिधकारः नाित । अतः एव इदान पि'डताः िवां :दशियतुम् अ! न आगGछि9त ।
बि9दपि'डतः अपरः यमः इित सव@ भावयि9त’’ इित यVदZः उjवान् ।
कहोडय मनिस िववता अवधत । तथािप िकं करोित ! भिवतMयं भव येव इित सः िथरमनाः
अभवत् ।
िनिदnे िदने शुभवेलायां यVदZेन साकं कहोडः जनकमहाराजय आथानं गतः। माग@ तेन अशुभािन
nािन । तथािप सः न :ितिनवृZः । आथानय दौवाLरकाय यVदZः वपLरचयं दZवान् । ततः
कहोडं दशयन् - ‘‘अयं खगोदरशमा, कहोडः इित लोके िवqयातः । आथान:वेशाय राजानुमितः
लQधा अित’’ इित िनवे कहोडेन साकं :िवnवान् ।
आथानम'डपं वैभवोपेतम् आसीत् । उYतवेिदकायां वणमयं र नखिचतं िसंहासनं िवराजते म ।
उभयोः पावयोः .ेdािन पीठािन । िसंहासनय पुरतः आसनानां पjयः आसन् । त! मि9!णः
अिधकाLरणः .ीम9तः च उपिवnाः । अ9ययां पjौ कवयः िवांसः ग'याः च । वोिचतयोः
पीठयोः कहोडयVदZौ उपिवnौ ।
‘‘िवदेहच`वितन,् िमिथलािधपते, च9DवंशाFबुिधच9D, आ मोपदेश िवqयात, .ी .ी जनकमहाराज
पराक् ’’ इित घोषणा .ुता । सभा नीरवा जाता । सव@ सभासदः उ थाय गौरवं सूिचतव9तः ।

आगGछतः महाराजय एकिमन् पाव@ महाम9!ी, अपरिमन् पाव@ तेजसा ाजमानः कचन ाणः
। सः एव बि9दपि'डतः यात् इित कहोडेन ऊिहतम् । महाराजे िसंहासनम् अिभव9 उपिवnे, सव@
सभासदः अिप वासनेषु उपिवnाः । िव:ाः वेदघोषान् कृ तव9तः । शरीरं धृतवान् आ मVनिमव wा!ेण
ओजसा, ाेण तेजसा च राजमानः जनकमहाराजः :सYतया AÄा सभाम् अवैwत ।

‘‘महाराजः यिद अनुम9यते, तिह सभायाः कलापाः आरSय9ते’’ इित गFभीरेण वरेण ब9दी
िनवेिदतवान् । महाराजः िमतमा!ेण वानुमितं सूिचतवान् ।
:थमतः राजकायाणां चचा :वृZा । ततः के षािeद ् िववादानां िनणयः महाराजेन कृ तः ।

त पचात् ब9दी सभां वीwमाणः - ‘‘यिद के ऽिप देशा9तराद ् आगताः ाणाः, महाराजय

अनु"हापेिwणः दीनाः वा सि9त, तिह ते पुरताद ् आगGछ9तु । :सYः महाराजः तान् दानमानािदना
अनु"हीAयित’’ इित अघोषयत् ।
तदा यVदZः उ थाय राजानं :णFय - ‘‘अयं खगोदरशमा उzालकमहष@ः िशAयः राजानु"हकाÇी
उपिथतः अित । तम् अनुगृÍातु महाराजः’’ इित सिवनयं िनवेिदतवान् ।
कहोडः वासनाद ् उ थाय पुरताद ् ग वा - ‘‘शतमानं भवित शतायुः पु-षः शतेि9Dय आयुAयेवेि9Dये
:ितितdित’’ इित वेदोjाः आिशषः अवोचत् ।
महाराजः :णामपूवकम् आिशषः वीकृ य कहोडं पीठं "हीतुं सूिचतवान् । ततः - ‘‘अिप कुशलं
सिशAयय महष@ः उzालकय ?’’ इित पृnवान् ।

‘‘सव^ कुशलम्’’ इित कहोडः : यवदत् ।

‘‘गवािददानं वीकरोतु भवान् । वयं भवदागमनेन सु:ीताः मः’’ इित महाराजः उjवान् ।

‘अयं महाराजः मां साधारणं याचकं म9यते’ इित कहोडय अभासत । अवमािनतः इव सः उjवान् -

‘‘महाराज, उzालकमहष@ः पादारिव9दयोः सिYधौ अधीतवेदवेदा)<ः अहम् । मम िवां परीBय मां
यथोिचतं स कतुम् अहित महाराजः । याचकतया न आगतः अहम्’’ इित ।

एतत्, .ु वा िविमतः इव िवकिसताSयां ने!ाSयां कहोडम् आनखिशखं वीwमाणः बि9दपि'डतः हसन्
इव उjवान् - ‘‘जनकमहाराजय आथाने िवा:दशनं कतुकामैः कठोराः िनयमाः अ)ीकतMयाः

भवि9त । वादर)े :वेशः न िशशु`डा । िसंहानां यु3ं तत् । जFबुकाः दरू े िथ वा के वलं पयेयुः’’
इित ।

कहोडय `ोधः उ पYः । तथािप तं तFभयन् सः उjवान् - ‘‘सव^ Vा वा एव मया महाराजसिYधौ
िनवेिदतम् । मदीयं शा<Vानं िनकषे किषतुम् इGछािम । यः कोऽिप िनयमः भवतु नाम, तम्
अ)ीकरोिम’’ इित ।
तय धीरं वरं .ु वा सभाताराः - ‘‘साधु साधु’’ इित उZेजनम् अयGछन् ।

‘‘यिद भवान् वादे अमाकं :नानाम् उZरं समीचीनं दायित, तिह महाराजः सव^ भव समीिहतं

:दायित । अपूवय सFमानय भवान् भाजनं भिवAयित । िक9तु यिद उZरदाने वैफNयं यात्,
तिह....’’

‘‘तिह िकम् ? कः द'डः भिवAयित ?’’

‘‘तिह भवान् मम वशंवदो भू वा मया िवधायमानं द'डं वीकLरAयित । त! जले शावतं िनमªनं
चािप अ9तभवित’’ इित बि9दपि'डतः सोP 'ठनम् उjवान् ।
‘‘भवतु नाम । अहं िस3ः’’ इित कहोडः सधैयम् उjवान् ।

‘‘महान् :मोदः । भवान् अ राजसौधे आितथेय सपया^ वीकरोतु । वः :भाते वादाहविस3ता

भिवAयित । यिद भवतः िनधारय िशिथलता न भिवAयित, तिह आगGछतु’’ इित बि9दपि'डतेन उjम्

।
मा6यािÌकः ि`याः िनवतियतुं महाराजः उि थतः । सकलाः अिप जनाः तम् अनुसृतव9तः ।
कहोडः तिमन् िदने राजसौधे स कारं :ावान् । महित नानगृहे तं नी वा तैलाSय)म् अकारयन्
विनताः । ततः पुAकलं िहतं मधुरं च भोजनम् । नानािवधािन पेयािन । ततो िव.ाि9तः ।
रा!ौ हंसतूिलकातNपे शियतोऽिप कहोडः िनDां न :ाRनोत् । वः िकं भिवAयित इित िच9ता तं बाधते
म । िनशीथे Mयतीते, िकिeत् िनिDतं तेन । तदािप दःु वRनाः अबाध9त । आ मानं के नािप जले

म§यमानं सः अपयत् । वRने लोका9तरं गतम् इव अनुभूतं तेन । सुजातां रो-मानां च पयित म
। यदा :ातः शXयायाः उि थतः तदा तय मनः :सYं न आसीत् । कथिeत् िन यकमािण िनव य
ना वा सः स96योपासनं कृ तवान् ।

राजसौधय पाचकै ः िनAपािदतािन िविवधािन खाािन पेयािन लेािन च सेवकै ः कहोडाथम् आनीतािन
। िक9तु तािन आवादियतुं तय इGछा एव न आसीत् । िकमिप अशुभं सिYिहतम् इित तय मनः
शaते म ।
वगृहे िथतय यVदZयािप सा एव िथितः आसीत् । प 9या अिपतािन अपूपादीिन खाािन तमै
न अरोच9त । िम!य कहोडय का गितः भिवAयित इित िच9तयन् सः अिप िच9ता`ा9तः आसीत् ।
बि9दपि'डतय वाrजालं पुरा बहxन् पि'डतान् परािजतान् अकरोत् इित तेन Vातम् एव । तय काठोय^,
िनदािw'यः वभावः, गवशीलता इित सव^ भयaरं nम् ।
11
जनकराजय आथानं तिमन् िदने जनैः पूणम् आसीत् । िमिथलायां साधारणाः अिप जनाः

Vानो9मुखाः । िकं पुनः िवांसः ? ‘उzालकमहष@ः िशAयोZमः आगतः । सः बि9दपि'डतेन साकं

िववादं :तोAयित’ इित वाता नगया^ :सृता । अतः आथानय सवािण अिप पीठािन आ`ा9तािन ।
सकुतूहलाः जनाः वादारFभं िनरीw9ते म । बि9दपि'डतय गव^ शमियतुं शjः कदा आगिमAयित इित

बहवः :तीwां कुवि9त म । ‘पुरा यथा बहवः िवांसः बि9दपि'डतय वशीभूताः अयाः जाताः,
तथा अयं कहोडः अिप भिवAयित’ इित के िचत् परपरं भाष9ते म ।
मि9!िभः दयमानमागः िव:ैः आशीिभः अिभन9मानः, विनतािभः पुAप:करैः अवकयमाणः,
:जािभः सनमोवाकं यमानः जनकमहाराजः आग य िसंहासने समुपिवnः । बि9दपि'डतः यथापूव^
मयमानः वपीठे िवराजमानः अभवत् । तदा मि9!षु अ9यतमः सभाम् उिzय गFभीरेण वरेण

अघोषयत् - ‘‘अवधारयतु महाराजः । शृ'व9तु िवांसः । िवदांकुव9तु च :जाः । अ आथाने

कचन िवशेषः ! महष@ः उzालकय िशAयः कहोडः जनकाथानय िवभूषणेन बि9दपि'डतेन साकं वादं
:तौित । यः वादे िवजयी, तय परािजतः वंशवदः भिवAयित । िवजियनं महाराजः गोसह¦ेण
कनकाभरणैः च सFमानियAयित । तक शा<ानुसारेण वादः :चिलAयित’’ इित

‘‘वादय िनयमाः उभाSयां पwाSयां वीकृ ताः ननु ?’’ इित महाराजः पृnवान् ।

‘‘वादय सवान् िनयमान् पूणतया िविद वा वीकृ य च वादर)ं :िवnः अिम’’ इित कहोडः उjवान्
।

‘‘पूवम् अिप बहPवारं वादयु3ं कृ तवान् अिम । अतः अ! मम तु नूतनं न िकिeत्’’ इित बि9दपि'डतः
कहोडं सावVं वीwमाणः उjवान् ।

‘‘आरSयतां पधा’’ इित जनकमहाराजः अनुमितम् अघोषयत् ।

‘‘:थमं वेदवेदा)योः उभौ अिप वािदनौ वपाि'ड यं :दशयताम्’’ इित सभाताराः :ािथतव9तः ।
हसन् इव बि9दपि'डतः कहोडम् उjवान् - ‘‘भवान् नासदीयसूjय घनपाठं .ावयतु’’ इित ।

कहोडः यथोjम् अपठत् । एकमेकम् अwरं शा<ानुसारेण तेन उyाLरतम् । त! सव@षां सFमितः
:किटता ।
:नकरणय अवकाशः कहोडय । ‘‘िहर'यगभसूjं जटा`मेण बि9दपि'डतः पठतु’’ इित सः उjवान्

।
बि9दपि'डतः शा<सFमतया री या यथोjं तथा अपठत् । ततः िविवधेषु िवषयेषु तयोः :नोZरमाला
:वृZा । संिहता-ाण-आर'यके षु योः अिप िवशालं Vानं :नातीतम् इित राजा सभासदच
सFयग् Vातव9तः ।

स9तुnः जनकमहाराजः - ‘‘यिमन् किमंिचत् िवषये पw:ितपwौ आि. य वादः :तूयताम् । तदा
जयपराजययोः िनAकषः सुलभः भिवAयित’’ इित आिदशत् ।
बि9दपि'डतः उjवान् - ‘‘महा:भो, वेदाः पौ-षेयाः अपौ-षेयाः वा इित महान् िववादः वतते ।
कहोडः कमिप अभीnं पwं वीकरोतु । अहं त :ितपwीभूय तादं ख'डियAयािम’’ इित सिववासम्
अघोषयत् ।

‘‘वेदाः अपौ-षेयाः इित मदीयः पwः’’ इित कहोडः ढया वा'या उjवान् ।

‘‘तं पwं ख'डिय वा ‘वेदाः पौ-षेयाः’ इित अहं साधियAयािम’’ इित बि9दपि'डतः सा[हासम् अवदत् ।

‘‘भवतु । अयम् अमाकम् अिप कुतूहलजनकः िवचारः’’ इित महाराजः अकथयत् । वादः आरQधः ।

‘‘अनादयो वेदाः । जग कतुः िनःविसतं वेदाः । वेदेSयो जगत् िनममे आिदकता । अतः जगतः पूवम्
एव वेदाः िथताः । :लयान9तरम् अिप ते अवथाय9ते । तेषाम् एव वेदानां पुनः पाठो भिवAयित ।
िवAणुः तानेव वेदान् णे उपदेBयित । ततो ा जगत् ¦Bयित । ततो गु-िशAयपरFपरा भिवAयित ।

अतः न मानवकृ ताः वेदाः । अतः तेषाम् अपौ-षेय वम्’’ इित कहोडः ववादं :तुतवान् ।

‘‘वेदाः नाम वायसमुदायाः । वायं नाम बोधजनकः पदसमूहः । वािभ:ायं बोधियतुं जनाः वायािन
:युWते इित : यwिस3म् । इदान वयं मानवाः यथा अथबोधकं वायं :यु 1महे, तथा :ाचीनैः

: युjानां वायानां समूहः एव वेदः । त! परमा मिनःविसतम् इ यािदकथनं .3ो पादनाय िविहतः

अथवादः। ‘य! य! वाय वम् त! त! मनुAयबुि3रिचत वम्’ इित Mयािः । अतः वेदाः अिप पौ-षेयाः
एव इ य! संशयः एव नाित’’ इित बि9दपि'डतः गाFभीय@ण अवोचत् ।
‘‘जनाः वVातेषु िवषयेषु भाष9ते । त! वािभ:ायान् :कटियतुं वायािन रचयि9त । िक9तु मानवैः
: यwेण अनुिम या वा Vातुम् असा6याः िवषयाः यVवगादयः वेदेषु :ितपािदताः । अलौिककं

यVािद{पं धम^ तदपु ायभूतं यVं वा मानवमा!ं कथं जानीयात् ? अतः यVािद:ितपादकः वेदः

अपौ-षेयः एव’’ इित कहोडः वपwं समिथतवान् ।
‘‘कNपनया ऊहया च मानवाः िकं िकं न भाष9ते ? परलोकािदकं तथैव तैः कNपनया उपपािदतम् ।

कथासु लोके ािप अnं िविच!:ा'यािदकं तैः िकं न विणतम् ? तथैव वगः, तथैव यVः । तेन
वेदय अपौ-षेय वं न िस6यित । अिप च, वेदेषु यVैः से यतः फलय कामनया भाषमाणानां
वायािन .ूय9ते । ‘अमाकं लोके षु अमाकं तनयेषु च कोपो न दशनीयः । अमाकम् आयूंिष रw’
इ यािद वायािन च । एवं च मानवानाम् एव एतािन वचनािन । ‘अYपाने देिह, वासांिस देिह, गाः

देिह’ इ यािद िकं सूचयित ? आशाि9वतय कयािप मानवय वायम् एतिदित पnं भाित । अिप च

‘अwैमा दीMयः’ इ यािदकम् अw`डां तदिनnफलं च Aैव :ोjम् । कथम् अय वेदय

अपौ-षेय वम् ?’’ इित बि9दपि'डतः अवीत् ।

कहोडः िवचिलतः नाभवत् । ‘‘यिद वेदाः पु-षरिचताः युः तिह त! कतुः उेखः यात् । िक9तु
ऋrवेदः अनेन रिचतः, यजुव@दः अनेन रिचतः इित ािप नाित । ऐवय:ाथना अभययाचना इ यिद
मानवकुलय िहतम् इित अपौ-षेयः अिप वेदः बोधयित । िहते :वतनम्, अिहतात् िनवतनम् इित खलु

शा<य लBयम् । तद ् अपौ-षेयेण वेदेन ि`यते चेत् को दोषः ? अतः अपौ-षेयाः एव वेदाः’’ इित
सोऽिप सधैयम् उjवान् ।

बि9दपि'डतः उyैः हिसतवान् । ‘‘कहोड, उzालकमहष@ः िशAयय तव एतावद ् एव Vानं वा ? वेदेषु
कतृमरणं नाित इित यदj
ु ं वया, तY । सव@षां म9!ाणाम् ऋिषः क यते इित वं न जानािस िकम्
? गृ नमः, िववािम!ः, अघमषणः इ यादयः ऋषयः तय तय म9!य कतारः । अत एव
म9!ोyारणात् :ाक् ते मय9ते । बहPिभः ऋिषिभः रिचतानां म9!ाणां सं"हः वेदः । अतः वेदय एकः
कता न कÀयते । िक9तु तय पौ-षेय वं पnं Vायते खलु?’’ इित च ववादम् उपथािपतवान् ।

‘‘ऋषयो म9!Dnारः । न म9!कतारः । िन यां स यां वेदानुपूवÒ ते तपसः :भावेण साwा कृ तव9तः ।
न पुनः वेGछया िकमिप काNपिनकं रिचतव9तः । कNपादौ परमा मा णे वेदान् उपिदशित । ते एव
गु-िशAयपरFपरया रBय9ते । :लये जग समतं नnं भवित । िक9तु परमा मा नूतनकNपे आरSयमाणे
णे वेदान् यथायथं समुपिदशित । स च ऋिषSयः उपिदशित । अतः िववािम!ादयः म9!ान् णः
साwा कृ तव9तः इित तेषां नाम त! त! मयते । एतावता वेदानां पौ-षेय वं न भवित । अिप तु
अपौ-षेय वम् एव’’ इित कहोडः :ोjवान् ।
‘‘कहोडमुने, :थमतः ‘वेदा िन याः’ इ येव न समथनाहम् । परमा मा णे उपिदशित इ यािदकं
कथामा!म् । वेदेषु विसd-िववािम!योः कलहः विणतः । दाशराजानां यु3ं विणतम् । एताः घटनाः
यदा अभवन्, तदा तदन9तरं वा एवं विणतम् इित पnम् । यिद वेदाः िन याः, तिह
कादािच कघटनानां त! वणना कथम् उपपते ? यिद एताः घटनाः नैव लोके अभवन् इित कÀयते,
तिह वेदाः िमÀयावािदनः इित अSयुपग9तMयम् यात् । अ9यथा तु लौिकयः घटनाः तैः विणताः इित

अ)ीकतMयम् एव । एवं सित कथं वा वेदानाम् अपौ-षेय वम् समÀयते ?’’ इित बि9दपि'डतः
सा[हासं दशसु िदशासु :ित6विनतं ववादं :तुतवान् ।
कहोडः अ:ितभः अभवत् । उZरं िकमिप तय न भाित म । तय शरीरम् िवYम् अभवत् । रसना
शुAका जाता । |दयम् अकFपत । मुखं काि9तहीनं वेतं जातम् । दःु खेन अवमानेन च सः िशरः

अवनिमतवान् । तम् अवाOPखं Aा िवजयगव@ण मान् बि9दपि'डतः - ‘‘िकं तूAणभूतः ? उZरं देिह
। अथवा परािजतोऽिम इित घोषय’’ इित Mयावत् गिजतवान् ।
कहोडय देहः वाताहतशुAकपणवत् वेपते म । ‘वादे परािजतः अिम, मम अ9 यकालः सिYिहतः ।
:य नं कृ तवतािप मया सुजातायाः आशा न पLरपूLरता । अहं सवथा िवफलः दLरDः एव सव^ जीवनं

नीतवान्’ इ यादयः भावनाः तय |दये पुानुपुतया उGछि9त म । अ)ािन िवषसपदnय इव
अशjािन अभवन् । क'ठः गदयुjः जातः । शू9यAÄा सभां िवलोय अवाOPखः भू वा सः

‘परािजतोऽिम’ इित अपnया वाचा अवदत् ।

‘‘बि9दपि'डतो िवजयते’’ इित तय िशAयवृ9दम् उyैः अघोषयत् । सभायां िथताः के चन स|दयाः

पि'डताः असहायाः स9तः दःु खेन मुखािन अवािe कृ तव9तः । ‘बि9दपि'डतय `ूरयVः पशुम् एकं
पुनरलभत’ इित अ9ये िचि9ततव9तः । सहा6याियनः साधोः िम!य अितिथभूतय एषा दशा जाता
इित यVदZः शरिव3ः इव िनता9तम् अतRयत ।

गव@ण हसन् बि9दपि'डतः - ‘‘िनयमानुसारेण कहोडः मम वशीभूतः इित राजाVा घोषणीया’’ इित
राVः मुखं पयन् िनवेिदतवान् ।

‘‘वादिनयमानुसारेण परािजतः िविजतवतः अधीनः । तिषये सFपूणम् अिधकारं बि9दपि'डताय
यGछामः । कहोडिवषये यथेnं Mयवहतुम् अहित अ!भवान् बि9दपि'डतः’’ इ यु वा जनकमहाराजः
आथानम'डपात् िनगतवान् ।

सकलां सभां कटाwेण वीwमाणः बि9दपि'डतः गवयुतेन वरेण -‘‘कहोड, मम वशंवदोऽिस ।

अनुगGछ माम्’’ इ याVािपतवान् ।

िनतेजकः कहोडः वधतFभं :ित गGछन् पशुः इव बि9दपि'डतम् अ9वगGछत् ।
अिततमां िवष'णः िखYः गृहम् आगतः यVदZः िकंकतMयतामूढः सन् सुिचरम् िथतवान् । यदा सः
एकाक अवाOPखः गृहं :ितिनवृZः, तदा सभायां िकं वृZम् इित Vातवती तय प नी िकमिप न
पृnवती । ‘कहोडः मया के नािप उपायेन िनवारणीयः आसीत्, बि9दपि'डतय वादकौशलिवषये, तय
कायिवषये, वादिनयमानां कठोरतािवषये च मया अिधकं बोधनीयम् आसीत् । तदा :ायशः कहोडय

इयं िवपत् न आपतेत’् इित सः बहPवारम् िचि9ततवान् । प नी च अवाOPखी प ये भोजनं पLरिवnवती ।
िक9तु िकमिप भोjुं सः न अशनोत् । दFपती उपोिषतौ एव राि!म् अनयताम् ।

िक9तु मानवैः दैवं िव-6य िकं कतु^ शयते ? सव^ सोढMयम् । कतMयं पLरपालनीयम् । महषये
उzालकाय इयं वाता :ेषणीया एव इित सः िनचयं कृ तवान् । कeन वटु म् आनीय तं ◌ंिविदतमाग^
कृ वा स9देशं पnाwरैः बोधिय वा, मागMययय Mयवथां कृ वा, रwकभटं च कNपिय वा :ेिषतवान् ।

कितपयािन िदनािन :याणं कृ वा सः वटु ः उzालका.मं :ावान् । स96यावेलायां सः त! उपिथतः ।
साय9तनय सवनय म9!ाः तदा .ूय9ते म । के चन चाLरणः स96योपासनायां िनरताः आसन् ।
धृतवNकलाः काचन ऋिषक9याः वृwालवालेषु जलं पूरयि9त म । वटु ः आ.मं :िवय :वह9 यां
झया^ पािणपादं :wाNय स96याव9दनं कृ वा कयचन ऋषेः सिवधे ग वा नामगो!कथनपूवकम्
अिभवादनं कृ तवान् ।

‘‘आयुAमान् भव’’ इित लQधाशीः सः पुनः उjवान् - ‘‘अहं िमिथलातः आगतः अिम । महष@ः दशनं
:ाRय तमै मुqयः स9देशः :ापणीयः’’ इित ।

िमिथलाशQदं .ुतवता ऋिषणा स9देशय मह>वं Vातम् । झिटित सः वटु ं महष@ः उzालकय समीपं
नी वा - ‘‘अयं वटु ः िमिथलातः भवते स9देशं .ावियतुम् आगतः अित’’ इित उjवान् ।

महिषः वटोः मुखं Aा ‘अयम् अशुभं स9देशम् आनीतवान्’ इित Vातवान् । उपवेnPं दभासनं दशिय वा

‘कÀयताम्’ इित उjवान् ।

वटु ः :वरकथनपूवम् अिभवादनं कृ वा दभासने उपिवय उjवान् - ‘‘महिषणा अहं w9तMयः ।
शोकस9देशानयनय दौभाrयं मया :ाम् । भवतः िशAयः िमिथलानगरवासी पुरोिहतः यVदZः

भव पादयोः :णामं◌ं समRय सि9दशित’’ इित ।
‘‘शुभम् अशुभं वा, स9देशवाहकय न दोषः । अिभधीयताम्’’ इित महिषः उjवान् ।

‘‘भवतः िशAयः जामाता च कहोडः िमिथलायाः महाराजय आथाने विवानैपु'यं दशियतुम्

आगतवान् । आथाने बि9दपि'डतेन सह शा<ाथचचा :वृZा । त! कहोडः परािजतः ।’’
‘‘वादे यु3े पधासु च जयपराजयौ दैवाधीनौ । ततततः ?’’

‘‘ततो वादिनयमानुसारेण कहोडः बि9दपि'डताय समिपतः । ततः तय िथितगती न Vायेते । पूवम्

अिप वादे परािजताः बि9दपि'डतय वशीभूताः के ऽिप पुनः जनैः न nाः । ‘परािजतान् पि'डतान्
बि9दपि'डतः नां मªयित’ इित जनाः वदि9त । िम!ं सतीÀय^ रिwतुम् असमथ^ मां w9तुम् अहित
महिषः इित पुरोिहतो यVदZः स9देशं :ेिषतवान् ।’’
महिषः ब3ुकुिटः अभवत् । अधिनमीिलतने!ः wणं 6यानम»ः िथतः ।

ततः ‘‘दैवेGछा अनुनीया’’ इित उारं कृ वा - ‘‘आ.मे िदनयं िथ वा अYपानािदिभः शरीरायासं
पLर| य ततः व"ामं ग9तुम् अहिस’’ इित अवीत् ।
के षुिचदेव िनिमषेषु इयं वाता दावानलवत् आ.मे :सृता । दवु ाता^ .ुतवती सुजाता वÁाहता लता इव
िवसंVा धरायां पिततवती । ऋिषप 9यः जलसेचनािदना शीतोपचारेण तां लQधसंVां कृ तव यः । सवासां

तासां मुखािन पय9ती - ‘‘को वा इमां वाताम् आनीतवान् ? आनयत तम्’’ इित उyैः Mयलपत्
सुजाता ।

वटु ः त! आग य तयाः पादयोः िनपिततवान् । सा -दती िवलप9ती तं पृnवती - ‘‘भोः, िकम् अभूत्
मम प युः? मुिनः कहोडः िकमथर्ं◌ं न :ितिनवृZः ? ाणः, वेदिवत्, उपशा9तः सः कथं
बि9दपि'डतय वशीकृ तः ? कथं `ूरेण तेन मम पितः जले मÑªतः ? जनकमहाराजः Vानी इित

समतः लोकः :शंसित । कशः Vानी सः, यः वरा1ये ईशम् अ9याXयम् अनुम9यते ? मम प या
िकमपरा3म् ?’’ इित सा सततं :नान् पृnवती ।

‘‘मातः, मां wमव । कहोडमुिनना िकमिप न अपरा3म् । महाराजच िवापwपाती । िक9तु
आथानपि'डतः ब9दी कठोरान् वादिनयमान् करोित । ताशिनयमान् अSयुपगतव9तः एव वादर)े
अवतरि9त । परािजतः िनयमानुसारेण िवजियनो वशंवदः भवित । तथा वशीभूतय गितः का भिवAयित

इित न के नािप Vायते । ‘ब9दी परािजतं नदीसमीपं नयित । त! मªयित । ततः तय कथा समाा

भवित’ इित जनाः कथयि9त । अहं िकमिप अ9यत् न जानािम । यVदZय आVया स9देशम् अहम्
आनीतवान् । एतावदेव’’ इित वटु ः वयम् अ.ूिण िवमुeन् उjवान् ।

‘‘बि9दपि'डताय एतावदिधकारं दZवान् जनकः पापी । वेदिवदः पि'डतान् जले मªियतुम् अवकाशं

यः ददाित, तय Vानेन िकं फलम् ? गGछ िमिथलाम् । कथय जनकमहाराजम् । पितिवयुjा यथाहं
तRये तथा तयािप सुता पितिवरहेण ता भिवAयित । अयं मम शापः’’ इित िवलप9ती सुजाता पुनः
िवसंVा अभवत् । अवाOPखः वटु ः ततः उ थाय शीम् एव िमिथलां :ितिनवृZः ।
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सुजाता नव:सवा । तयाः िशशोः मासमा!ं वयः । शरीरय अnसु भागेषु व`ः िशशुः कटे
सुः । प युः दवु ातायाः .वणेन सुजातायाः का िथितः भिवAयित इित आ.मय सवाः ि<यः

कातराः आसन् । जामातुः शोकमय वाता^ .ुतवती सुजातायाः माता त! आग य सुजातां
शै योपचारेण लQधसंVां कृ वा बहPधा सा9 वय9ती दःु खदrधां तां समाधातुं य नं कृ तवती ।

‘‘अFब, िकं करोिम ? अNपे वयिस मे वैधMयम् । अnाव`ः इित अ9वथािभधानः िशशुः । दLरDतायाः
पराकाdा । एवं िथतेऽिप िकमथ^ मया :ाणाः धरणीयाः ?’’ इित सुजाता उyैः रोिदतुम् आरQधवती ।

‘कथं सुता समाधातMया, कै ः वचनैः सा9 वनं वjMयम्’ इित मातुः न अभासत ।

सा िनिनमेषं सुतां पय9ती तदा तदा उतािन अ.ूिण :ो छ9ती तूAणीम् उपिवnा ।

परेिव महिषः उzालकः वयं सुजाताम् उिzय सा9 वनवचनािन उjवान् - ‘‘व से, सुजाते, मानवः

िवधेः हते ाFयत् `डनकम् इव । यदा िविधः सुमुखः तदा वयं ‘सवम् अमदधीनं वतत,े

अमिदnानुसारेण जगद ् िवपLरवतत’े इित भावयामः । िक9तु न कयािप िविधः सदा सुमुखः । सदा
सुखं न कयािप । िवपत् दःु खं कnं चे यािद सकलमिप अिनवायम् । आ.मे जाता, आ.मे विधता,
मZः िवाम् उपािजतवती वम् एतत् स यं Vातुम् असमथा िकम् ? थैयय परीwा एताशेषु
अवसरेषु एव । िकिeद ् आलोGय मनः ितिमतं कु-Aव’’ इित ।
‘‘िपतः, मया को वा अपराधः िविहतः यद ् िविधः माम् एवं द'डयित ? अहम् अय शोकय भरणे

असमथा । कहोडः लोके ऽिमन् यदा नाित, तदा िकमथ^ मया अ! भिवतMयम् ? सुखदःु खयोः
सहभािगनी इित यः मां पLरगृहीतवान्, सः एव मां य वा गतः । इदान िकमहं करवािण ?’’

‘‘व से, वां यjुं कहोडः न गतः । स खलु दाLर]oयं दरू ीकतु^ :य नं कृ तवान् । स एव :य नः िवपदम्
आनयत् । इदान वया धै◌ैयम् अवलFQय दःु खं सोढMयम् । ना9यः प9थाः िवते ।’’
‘‘िपतः, जीिवतुं मम न कचन आधारः । सहगमनाय अनुमितं मं देिह । प युः शरीरम् अ! नाित
। तथािप तमेव अनुमर9ती िचताम् आरोहािम ।’’
‘‘इयं मूखता । इयं कातरता । कहोडः वादे परािजतः सन् बि9दपि'डतय वशीभूतः इित स यम् । तय
ततः का गितः जाता इित तु ऊहापोहय िवषयः । त! : यwं :माणं नाित । यिद च कहोडय

मरणं िनिचतं, तदािप सहगमनं न साधु । तय सुतय पालनं पोषणं च यथाशिj वया कतMयम् ।

अनुमरणेन िकमिप न सा6यते । पलायनमागः खलु िचतारोहणम् । न त! शा<सFमितः । :ाणाः
सव:य नेन रwणीयाः । वेदवचनेन अिविहतम् अनुमरणं पापकारणम् ।’’
‘‘िशशुं कथं पालयेयं, कथं पोषयेयम् ? स खलु अnाव`ः । तय लोके ऽिमन् थानं  वतते िपतः

?’’

‘‘तथा न वjMयम् । सुते सुजाते, पूवम् एव मया अिभिहतम् । तव सुतः अभूतपूवः Vानी भिवAयित ।

अमै जगते Vान:काशं िवतLरAयित । मम तपिस वचिस च तव िववासः वतते चेत,् तं :ी या पालय,
पोषय, वधय । सः िपतरं वंशयं च समु3LरAयित । रw मे वािच िवश्वासम् ।’’
िपतुः वचिस सुजातायाः ढः िववासः आसीत् । तथािप सा.ुनयना सा तं पृnवती - ‘‘:थमतो व`ं
{पम् । िपतरं चwुषा सकृ दिप अnवान् अनाथः अयम् । कथं सः वधते िपतः ?’’

‘‘अयम् अमाकम् आ.मे एव वधताम् । तव अनुजः वेतके तुः इव अयम् अिप मे दौिह!ः अ!
पालियAयते । पूवज9मसंकारसFपत् तव पु!य महती वतते इित अहं जानािम । कितपयेषु एव वष@षु
सः समतिवापार)तः भिवAयित । तव सव^ दःु खं च पLरहLरAयित’’ इित उjवान् महिषः उzालकः ।
दःु खं सव^ |दये िनगू सुजाता कथमिप मनः समादधात् । िशशुं :ी या आिलrय अ.ुिवमोचनेन
|दयय भारं लघूकृतवती ।
कालच`ं सदा ाFयित । न कयािप कृ त तत् wणम् अिप अवितdते । जनय कnम् अतु, सुखं
वा, कालच`य मणम् अ:ितहतम् । िवशालय अपLरिमतय िववय Mयवथायां कय वा
:ाधा9यम् ? कालय nौ राजानः .ीम9तः दासाः दLरDाः सव@ऽिप समानाः । सव@ऽिप साधारणाः ।
अnाव`ः बहxनाम् अपहासय िवषयः भू वािप िदने िदने वधते म । तय च`मणं सं`मणं वा
अ9येषाम् इव नासीत् ।
व`ा)य तय एकै कम् अिप पदं जनानां हासय, सुजातायाः रोदनय च कारणं भवित म ।
:थमतः तं nव9तः तु बहPधा हिस वा िविवधान् :नान् कृ वा च सुजातायाः दःु खय वृ3ेः कारणं
भवि9त म । आ.मय बालकाः बािलकाच अnाव`य एकै काम् अिप चेnाम् अनुकृ य िवनोदं
लभ9ते म ।

िक9तु अNपे एव वयिस अnाव`य बुि3ः सूBमा :च'डा च आसीत् । .ुतधरः सः । सकृ त् .ुतं सव^
सः पुन-yारियतुं शjः आसीत् । सव@ म9!ाः, सवािण ाणवायािन, सवाः उपिनषदः .वणमा!ेण
तय वशीभवि9त म । सवम् इदम् एषः पुरा कु! कमाद ् अधीतवान् इित सव@षां संशयः भवित म ।
लौिकके षु अिप िवषयेषु अ9येषां छा!ाणां, यनू ां, वृ3ानां, मुनीनां च य! संशयः, त!ािप अय बुि3ः

सलीलं :वहित म । यVानां िवधौ िवधाने वा यदा ऋषयः स9देहेन िवरताः भवि9त म, तदा
अnाव`ः ‘इदिम थम्’ इित िनणयं :दातुं समथः आसीत् । तय अ:ितमायाः मेधाशjे ः कुतूहलं
शमियतुं वयं महिषः उzालकः अिप असमथः आसीत् ।
महष@ः सुतः वेतके तुः अिप अnाव`समानवयकः । िक9तु िवायां तयोः तारतFयं सुपnम् आसीत् ।

अ9ये दशिभः वष´ः यद ् अिधगGछि9त तद ् अnाव`ः दशिभः मासैः, कदािचद ् दशिभः िदनैः एव

अिधगGछित म । वेदपठने तु त9मुखाद ् एकम् अिप अwरम् अपवरोपेतं न िनगGछित म । ‘साwाद ्
वेदपु-षः एव तय वदने िनवसित’ इित जनाः भाष9ते म ।
सुतय {पं सुजातायाः यावत वेदनां करोित म, ततोऽिधकं मुदं तय बुि3ः जनयित म । अिपतृकः
अनाथः इित आ.मे तं न किचद ् अवVया पयित म । महष@ः तिमन् महती :ीितः, महान्
आदरच इित सव@ जानि9त म । अnवष«यः अिप अnाव`ः वयोवृ3ान् अिप बोधियतुं समथः आसीत्
। गभाnमे उपनीतः सः गाययिभम9!णेन :कृ nतेजाः अभवत् । शा<ा6ययनम् आरSय चतुिभः एव
वष´ः वेदेषु वेदा)ेषु पुराणेषु धमशा<ेषु मृितषु वाकोवाये इितहासे च सः :वीणः अभवत् ।
आसतां सहा6याियनः, 1येdाः ऋषयः, आ.मा9तरवािसनः लौिककाच शा<ेषु यVि`याकलापेषु च
वीयान् संशयान् िनवारियतुम् अnाव`म् आ.यि9त म । वयं महिषः उzालकः धमरहयेषु अपnेषु
दौिह!ं वाaे उपवेय तय िवचारान् सावधानं शृणोित म । सुजाता अन9तया िच9तया स9तRयते म

। सा सौभाrयवती वा िवधवा वा इित संशियतम् आसीत् । ‘‘ सौभाrयवती इव आ मानम् अलaP -,
तव पितः मृतः इित कः वदित ?’’ इित तयाः माता सदा वदित म । िक9तु सुजातायाः त!

आसिjः एव न आसीत् ।

‘बि9दपि'डतवशीभूतः न किचद ् िवान् पुनः भूलोके nः’ इित :तीितः िनबाधा । एवं च मम पितः
पुनरागिमAयित इित कथं वा िवविसिम’ इित तयाः Mयाकुलता । ‘िनAक-णतया `ौय@ण च मे पितं
हतवतः तय बि9दपि'डतपाशय उपLर फूजथुसिहतं वÁं िनपततु’ इित सा शपित म ।
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एकदा सायaाले भगवित सह¦मरीिचमािलिन अ-णवण^ धारयित सित, महिषः उzालकः
आ.मय म6ये कयिचत् वृwय छायायां `डतः ऋिषकुमारान् अवलोकयित म । बालाः
उ P यो Pय लमानाः सहष^ के काः कुवाणाः `डि9त म । तथा `िडतुं वशरीरव` वकारणात्
अशjः अnाव`ः महष@ः अaे उपिवnः के वलं दशनेन आन9दित म ।
अ!ा9तरे `डतः महिषपु!य वेतके तोः भूमौ पतनेन बाधा सWाता । िपतुः अaे उपिवय समाधानं
:ाुम् इGछु ः वेतके तुः त! आगतः । िवासु सुिनपुणयािप अnाव`य बाNयहेतोः हठ:वृिZः
आसीत् । सः वेतके तवे थानं न दZवान् ।
‘‘ यज मम िपतुः अaम् । अ! मया उपवेnMयम् । तव अ! थानं नाित । यज’’ इित िवलपन्
वेतके तुः उjवान् ।

‘‘तथा न वjMयम् । उभौ युवाम् अ! उपिवशताम्’’ इित िववादं पLरहतुम् इGछु कः महिषः उjवान् ।
वेतके तुः कोपनः सWातः ।

‘‘गGछ रे ! तव मातरं पृAा तव िपता कः इित िवजानीिह । तय अaे उपिवश । मम थानं िकम्

अपहरिस ? गGछ’’ इित उyैः आ`ोशं कृ तवान् वेतके तुः ।

अnाव`ः िनA:ितभः अभवत् । ‘य! मया उपिवnं तत् थानं न मदीयं, न त! मम अिधकारः ।
वेतके तुः यिद दािw'येन कृ पया वा ददाित, तिह एव अहं त! उपवेnPं शBयािम । अ9यथा मम थानं
नाित’ इित तेन आशु अवगतम् ।
वचनं िवना उ थाय, अवाOPखः ततः व`ग या िनगतः । अवमािनतः इव िवष'णः सन् मातुः समीपं
गतवान् । दीनवदनं नयनाeलयोः िथतान् अ.ुिब9दनू ् :ो छ9तं सुतम् अnाव`ं Aा सुजातायाः शोकः
आचय^ च युगपद ् उदभवताम् । अिपतृकय व`ा)य तय के न िकं कृ तं यात् इित शोकः । कदािप
पुरा एवम् अनागGछन् अ कमात् -दन् आगGछित इित आचयम् ।

‘‘व स, अnाव`, कमाद ् रोिदिष ? िकम् अभवत् ? िकं के निचद ् अपहिसतोऽिस, आहोिवत्
तािडतः ?’’

‘‘अFब, न के नािप अपहिसतः, न च तािडतः िक9तु वेतके तुः....’’
‘‘िकं कृ तं वेतके तुना ? ’’

‘‘अहं महष@ः अaे उपिवnः `डतः बालान् पयािम म । वेतके तुः आग य मां ततः :GयाMय वयं

त! उपिवnः । ‘ वं तव िपतुः अaे उपिवश । मम िपतुः अaे मम थानम् । न तव’ इित मां

भि सतवान् । अFब, मम िपता कः ? ाित मम िपता ? कुतः स न यते कदािप ?’’ इित

अnाव`ः सिनब9धं मातरं पृnवान् ।
िकम् उZरं दातMयम् इित सुजातायाः न अभासत । सा तं :नं◌ं िवमारियतुम् य नं कृ तवती ।
‘‘व स, वं बालः । िवमर तय वचनम् । ग वा `डां पय । अथवा "9थान् अधीAव’’ इित सा
उjवती ।

अnाव`य कोपः उ पYः । ‘‘अFब, नाहं तन9धयः । अहं सव^ Vातुं समथः । सव@षां बालानां िपतरः

अ! सि9त । मम तु िपता कुतो नाित ? िपता जीवित उत न ? ूिह । मया अ तत् VातMयम् ।

यिद न वीिष, तिह अहम् अनूढायाः तव अधम@ण जातः ा यिशशुः इित मया िच9तनीयं भिवAयित ।
स यं ूिह’’ इित उyैः पृnवान् सः मातरम् ।
‘िकमथ^ स यं गूहनीयम् ? अnाव`ः वयसा बालोऽिप Vानेन त-णः । जानातु स यं सः । सव^

कथयािम’ इित आलोGय सुजाता कहोडेन जातं विववाहं, दयुकृतात् ताकयात् :ां दाLर]oय,ं ततः
िवमोचनं :ाुं कहोडय िमिथला:याणं, त! बि9दपि'डतेन वादे तय पराजयः, पLरणामतः
बि9दपि'डतवशीभूतय तय अगोचर वं, बि9दपि'डतः ववशीभूतान् पि'डतान् जले मªिय वा संहरित
इित जन.ुितं च सा िवशदं िन{िपतवती ।

ततच अ.ु:वाहं रो3ं ु य नं कुवती सा उjवती - ‘‘व स ! वं ताशय वेदिवदः पु!ोऽिस । अतः
एव सवाः िवाः तव करगताः । वेदिवदं गुणधनं शा9तं दा9तं तव िपतरं वादे िनिज य जले मªिय वा
माLरतव9तं बि9दपि'डतं वं पुनः वादे जयेः । `ूरः सः यथा बहxन् .ोि!यान् िनAपापान् पि'डतान्

हतवान्, तं तथैव जले िनम§य संहरेः । पुनः सः िपशाचः यथा न उ9मªेत,् यथा तय िनAक-णा

परFपरा नानुवत@त, तथा कुयाः । यिद तथा न करोिष, सः नृशंसः कित वा .ोि!यान् विधAयित ?

तदहं न जाने । तव ताशी शिjः, ताशं सामÀय^ च यदा भिवAयित, तिzनम् अहं सदा :ितपालय9ती
अिम । तव जीिवतय मुqयः उzेशः अयमेव अतु । मुqयं 6येयम् इदमेव अतु । वां नवमासान्

उदरे वह9ती, वेदनां सोÔवा :सूतवती । जनानाम् अपहासं, िन9दनां, भ सनां च सहमाना वां
िवाव9तं कृ तवती । अप येSयः िकमिप :ितफल वेन माता न िनरीwते इित जानािम । तथािप तं
िनयमं भ वा याचे वाम् । िपतुः मातुच ऋणं वया िनयातनीयम् । तय एकः एव मागः । सः
बि9दपि'डतः वादे िनिज य नां मªियतMयः । कथय पु! ! अिप मम एताम् आशां िनवतियAयिस

?’’

|दये िनगूिहतं सकलं दःु खं समतं `ोधं च वाचा :वाहय9 याः जन9याः वचनैः अnाव`े ण िपतुः

मरणं, त! कारणीभूतः बि9दपि'डतः, तेन कृ तम् अ9याXयम् इित सव^ Vातम् । तय |दयम्

अि»कु'डवत् अ1वलत् । लावारसम् उिरतः शैलािदव तय मुखात् उAणः दीघः वासः िनगतः ।
वजीवनय लBयं िकिमित तेन त wणे िनिचतं यत् ‘ऋणं िनयातनीयम् । ऋणिवमुिjः :ाMया’ इित

।

मातरम् एव अिनमेषया AÄा पयन् सः उjवान् - ‘‘अFब ! एतावि9त िदनािन दःु खं वया कथं

सोढम् ? पूवमेव मम् इदं िनवेदनीयम् आसीत् । एतावता कालेन अहं तं बि9दपि'डतं वादे िनिज य,
नां तं मªिय वा तमै ितलाWिलं द>वा आगतवान् याम् । िकमथ^ मां पूवमेव एत सव^ न किथतवती

अFब ?’’ इित ।

‘‘भवान् वयसा अिप बालः । ‘भवतः िपतरम् एव वादे परािजतवतः बि9दपि'डताqयय राwसय मुखे
कथं भव9तं पातयेयम्’ इित िभया नाहं िकमिप उjवती । व स ! पितहीना अहं तं भिwतवतः तय
राwसय मुखकूपे पु!म् अिप कथं :ेषयेयम् ? :पeय वeनामयय {पं न nवान् खलु वम् ?

अधुना तव वयः ऊनादशवषम् । इतोऽिप बहxिन वषािण कृ ता6ययनः सवशा<ाथवेZा वादममVः च
भू वा सिववासं वादयु3ाय :यािह’’ इित सा.ुनयना सुजाता उjवती ।

अnाव`ः िनस9देहेन वरेण उjवान् - ‘‘अFब ! भवती िकं मम शिjं न जानाित ? िवषयम्
अजानन् अहम् अाविध तूAणीम् आसम् । पू1यय िनदषय अनपरािधनः मम िपतुः अपमृ युं यः

बि9दपि'डतः िविहतवान्, तिमन् जीवित कथम् अहं िनDां :ाRनुयाम् ? इदान तूAणीFभावः न साधुः

। मातामहय महष@ः उzालकय अनुVां लQ6वा वः एव :भाते िमिथलां :थाये । त! ग वा
बि9दपि'डतय गव^ िनवाRय, जले म»ं मृतं तं Aा ततः मम िपतरं जलाWिलना तपियAयािम । माता
मां साशीवादं िमिथलां :ेषयतु’’ इित ।
आ मिववासभLरतािन पु!य वचनािन .ुतवती सुजाता कृ तामृतपानेव िनता9तम् आनि9दतवती । पु!ः
अिप बि9दपि'डतय `o ोधा»ौ यिद पितAयित, तिह का गितः इित तयाः |दयम् अकFपत । सा
िकिeत् आलोGय उjवती - ‘‘पु! ! मातामहं पृAा तय आदेशं पालय । तय अनुमितं िवना िकमिप
मा काष«ः’’ इित ।
तदानीम् एव अnाव`ः मा!ा साकं महष@ः समीपम् आगतवान् । महिषः स96योपासनाय िस3ः भवित

म । सुजातया साकम् आगतम् अnाव`ं Aा - ‘‘व स, अnाव` ! अ:बु3य वेतके तोः वचनािन
मनिस िनधाय Mयथां मा काष«ः । वयसा बालोऽिप वं Vानेन वृ3ः एव । वेतके तुः तु वयसा Vानेन च

अािप बालः एव’’ इित सः उjवान् ।
‘‘वेतके तुः बाNयकारणात् यद ् उjवान् तेन मम लाभः एव जातः । मातामह, मम िपतुः स यकथा
मया अ Vाता । िपतुः यद ् अ9याXयं जातं तय योrयं :तीकारं िवधातुं :ेरणा मया लQधा ।
आशीवादपूवकं भवान् मां िमिथलां :ेषयतु । वः एव अहं गिमAयािम’’ इित अnाव`ः उjवान् ।
‘‘व स, अnाव` ! तव Vाने, सामÀय@, :ितभायां च मम Dिढdः िववासः वतते । अिमन् लोके
कमिप पि'डतं जेतुं वं शनोिष । अिप च भवतः जातके अधुना गु-ः उyथाने िवराजते । अतः तव
सव! िवाwे!े जयः एव भिवAयित । अ! संशयलेशोऽिप नाित । िमिथलां ग वा बि9दपि'डतं वादे
िनिज य यशवी भव । मम आिशषः सदा सि9त तव िशरिस । गGछ, िवजयीभव’’ इित महिषः
िनशaम् उjवान् ।

सुजाता पृnवती - ‘‘िपतः ! अnाव`य शरीरं व`म् । चिलतुं न शनोित सFयक् । असहायः अयं
कथं िमिथलां गिमAयित ?’’

‘‘व से ! मया तत् िचि9ततमेव । वेतके तुः अनेन साकं गिमAयित । एतौ बलीवदशकटेन :याणं
कु-ताम् । िशAयान् उ वा :याणय Mयवथां कारयािम । भवती अिप एतयोः मागाय पाथेयं
सªीकु-’’ इित महिषः उjवान् ।
रा!ौ सुजाता पृथुकान् सjुं गुडं च िस3ीकृ तवती । महष@ः िशAयाः क9दािन मूलािन च संगृहीतव9तः ।
सुयािप अnाव`य िनDा नयनािभमुखी न अभवत् । समतम् अिप Vानं करतलामलकवत् यथा
: यwं यात् तथा तय मनः िववम् आलोडयित म ।
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परेिव अnाव`ः वेतके तुना सह िमिथलां शकटेन :िथतः । शाकिटकः शकटदासनामा
ढगा!ः । सः समीपथय "ामय िनवासी । "ामवामी महिषगौरवेण शकटं बलीवद शाकिटकं च
:ेिषतवान् । शकटे पाथेयम् इित फलािन क9दािन मूलािन च रिwतािन । सुजातया दZाः सगुडाः
पृथुकाः सjवच त! आसन् । मागम6ये नदीतटे "ामे वा शकट:याणं िवरमित म । त! शारीरािण

कमािण िनव य, आहारसेवनं च कृ वा ते :याि9त म । शाकिटकः :ाकृ त भाषां भाषते म । सा

अnाव`वेतके तुSयां Vायते म । एताSयां भाAयमाणां संकृ तभाषां सोऽिप जानाित म । िविवधाः

कथाः कथयतां, माग@ िविवधान् जनान् वृwान् शैलान् देशांच पयतां तेषां कालः गGछित म ।
:याणय आयासः न Vायते म । ‘व9याः िहं¦ाः पशवः बाधां कुयुः’ इित भीितः तु सदा आसीत् ।

"ामेषु अnाव`ः जनानां हासय कारणम् आसीत् । िविच!ं :ािणनम् इव बालाः युवानः वृ3ाः
ि<यच तं वीw9ते म । िक9तु सदा िवायाः पLरकलने आसjमनाः अnाव`ः तेषां चेnां नैव
अवधारयित म । वेतके तुः तान् जनान् िनवारियतुं सदा :य नं करोित म ।
‘अnाव`ः कहोडय पु!ः, महष@ः उzालकय दौिह!ः’ इित के चन पि'डताः कणाकिणकया .ुतव9तः ।

‘सः बालोऽिप सन् नानाशा<ेषु अ:ितमः िवान्, पूवज9मनः संकारेण िवाः वशीकृ तवान्, मेधावी,
Vानवान्’ इित के चन जानि9त म । ताशाः "ामय ारे एव अnाव`ं श्वेतके तुं च वागतीकृ य

अितिथ वेन गृहं नी वा स कारं कुवि9त म । नान-भोजन-शयनादीनां Mयवथां ते सस9तोषं
कNपयि9त म । बहोः कालात् के षािeत् मनसु िथताः संशयाः अnाव`े ण wणमा!ेण पLरिÃय9ते म
। अnाव`ः के न उzेशेन िमिथलां :िथतः इित Vा वा तमिप बहवः :शंिसतव9तः ।

किमंचन "ामे कचन पुरोिहतः अnाव`े ण सह संवादं कुवाणः उjवान् - ‘‘जनकमहाराजः इदान

यजते । :ातः यVकायािण भवि9त । यVशालायाम् एव सायं देवतानां, यVानाम्, आ मनः, ऋतय,
स यय च िवषये चचाः :वत9ते । त! सव@षां िवदषु ां :वेशय अवकाशः भवित । यVभूिमः
िमिथलायाः समीपे एव अित इित मया .ुतम्’’ इित ।

एतद ् .ु वा अnाव`ः ‘महाराजय जनकय दशनं, बि9दपि'डतेन वादं कतुम् अवसरच सुखने लSयते’

इित िविच9 य स9तुnः अभवत् ।
कितपयिदनािन यावत् :याणं कृ वा ते िवदेहदेशय सीमां ती वा तं देशं :िवnव9तः । त!
धनधा9यसमृ3ेः ता'डवं : यwम् आसीत् । आहारय वसनय वसतेः वा त! दौलSयं कयािप नासीत्
। जनाः धािमकाः । अितथीन् देववत् पयुपासते म । सव@ कृ तालaाराः, धृताभरणाः, गतिच9ताः
य9ते म । "ामेषु इिnकारिचतािन गृहािण । पशवः |nाः पुnा)ाच गोचरीभवि9त म । आपणेषु
बहPमूNयािन व<ािण िवभूषणािन च िवराज9ते म । िवपणयः `XयरािशभLरताः आसन् ।
जनकमहाराजय शासने सव@ऽिप ईितदरू ाः भीितमुjाः सुखने जीवि9त म ।
िमिथलानगयाः अनितदरू े िथता यVशाला कु! अित इित जनेSयः िविद वा तया िदशा अnाव`य

शकटं :िथतम् । ‘इयं यVशाला’ इित दरू ादेव होमग9धः सूचयित म । होमधूमः जनान् आ¶यन् इव
गगने :सरित म । समीपे आगताSयाम् अnाव`श्वेतके तुSयां सुमधुरः वेदघोषः कणपथाितथीकृ तः ।
यVशालायाः अनितदरू े वटवृwय Gछायायां शकटं थापिय वा, बलीवद मुjारमी कृ वा, तृणवित
:देशे चLरतुं य वा, ‘िव.Fयताम्’ इित शाकिटकम् उ वा अnाव`ः वेतके तुः च यागशालां :ित
:िथतौ । पािणपादं :wाNय आचमनं च कृ वा तौ यVशालां गतव9तौ ।

ारपालकः एतौ Aा ाणौ इित अिभVाय संकृ तम् आि. य -‘‘बालकौ कौ युवाम् ? के न
:योजनेन अ! आगतौ ?’’ इित पृnवान् ।

‘‘आवां महष@ः उzालकय आ.माद ् आगतौ । सायaाले अ! :वितAयमाणायां िव सभायां शा<ाथ^
:तोतुम् आगतौ’’ इित उjवान् अnाव`ः ।

ारपालकः हिसतवान् । ‘‘अहो बत ! शा<ाथ^ :तोतुम् आगतौ िकल ! ‘वाद’शQदय अथ^ िकं युवां

जानीथः ? द'ड`डा इित भावयथः िकम् ? बालकौ, नगरं ग वा त! यैः बालकै ः सह `डतम् ।
शा<वादे बालानां िकं कायम् अित ?’’ इित च उjवान् ।

अnाव`ः सिव¦Fभम् उjवान् - ‘‘ारपालक, शा<वाद:तावाय अपेBयते बुि3शिjः । त! वयसः
का :सिjः ? बुि3मतां वयो न ग'यते । देिह आवाSयाम् :वेशावकाशम्’’ इित ।

‘‘हहा, तव आकारसशी िकल तव वाक् । तूAणीम् इतो यािह । वाशाः यVशालां :िवnाः चेnािभः
ऋि वजाम् आचायाणां च पीडां कNपयि9त । :थमम् इतः अपसर’’ इित ारपालकः उyैः उjवान् ।
तचनं .ुतवान् कचन आचायः त! आग य - ‘‘िकं जातम् ? िकमथम् उyैः `9दिस ? को
वृZा9तः ?’’ इित ारपालकं पृnवान् ।

‘‘एतौ बालौ िविः शा<ाथ^ चिचतुम् आगतौ िकल । तौ :वेशं :ाथयेते । मया :वेशः िनराकृ तः’’
इित ारपालकः उjवान् ।

‘‘ वया असाधु कृ तम् । िशरः पिलतम् इित वा, मुखं विलिभः आ`ा9तम् इित वा कमिप वृ3ं न
गणयित महाराजः । यः बालोऽिप कृ ता6ययनः, यः शा<ाथिवचwणः, तम् एव वृ3ं गणयित । एषः
अय देशय साF:दायः । अतः एतौ तेजिवनौ बालौ अ9तः :वेशय’’ इित आचायः उjवान् ।
‘‘यथाVापयित भवान्’’ इित ारपालकः तयोः :वेशावकाशं किNपतवान् ।

ौ अिप अ9तः :िवय यVशालां nव9तौ । आचायः ताSयाम् अ¨य^, पां, मागायासपLरहाराय
फलाहारािदकं च दािपतवान् ।

सायaाले सभा िमिलता । ऋि वजः, अ6वयवः, उातारः, ऋषयः, शा<िवांसः इित सव@ त!
उपिथताः । म6ये जनकमहाराजः साwाद ् धमः इव िवराजमानः अयत । यVदीिwतः सः

सरलवसनः दभासने उपिवnः अिप साि>वके न तेजसा ाजते म । िनrधगाFभीरेण क'ठेन सः -

‘‘अ किमन् िवषये िवांसः वादं :तोतुम् इGछि9त ?’’ इित अपृGछत् ।

तदा अnाव`ः उyैः - ‘‘महा:भो, अ अयं जनः वादं :तोतुम् इGछित । अवकाशम् अनुVां च
द>वा अनुगृÍातु महाराजः’’ इित :ािथतवान् ।
बि9दपि'डतः अnाव`ं Aा अवVया - ‘‘बालकानां जNपनं सभायां न शोभते । वष«यांसः वरीयांसच
िवांसः बहवः अ! सि9त । तेषां वचनं बालैः .ोतMयम् । तैः वयं भािषतुम् अवकाशः न याचनीयः’’
इित उjवान् ।

‘‘Vानम् अपरीBय न किचद ् बालः इित वा, वृ3ः इित वा िनणयः कतMयः’’ इित अnाव`ः ढेन
वरेण उZLरतवान् ।

एतत् .ु वा बि9दपि'डतः कोपनः अभवत् । सः अnाव`ं कटाwेण वीBय ‘‘न के वलं तव शरीरं व`म् ।
बुि3ः अिप तथा । वृ3ेSयः Vानं :ाMयं बालैः इित एतावदिप न जानािस िकम् ?’’ इित सगवम्

भि सतवान् ।

‘‘Vानव9तः, उदारया िधया Vानं िवतरीतुं िस3ाः, अकपटाः, वGछ|दयाः वृ3ाः इित अSयुपगFयते
चेत् मम अ! िवमितः नाित’’ इित उjवान् अnाव`ः ।
सिमतमुखः महाराजः उjवान् - ‘‘भवतु, भवतु । अमाकम् आथाने Vानम् एव अ"ताFबूलं लभते

। वयः िकमिप भवतु, जाितः कािप अतु, पुमान् वा <ी वा, Vानम् एव सव@षु पू1यते । भवते वादं

:तोतुं वयम् अवकाशं यGछामः । :थमं वयं ‘को भवान्, भवतः िवागु-ः कः, किमन् शा<े भवतः
:ावी'यम्’ इित Vातुम् इGछामः । आवेदयतु भवान्’’ इित ।

‘‘महा:भो, थानोिचतं भवचनम् । ययातेः अन9तरं वेदमागानुसारी आ मVानी याजकः भवान् एव ।
भवतः दशनेन पिव!ीकृ ता मा अिम । सव^ ववृZा9तं िनवेदयािम । अnाव`ः इित मम नाम । कहोडः
इित :िस3य खगोदरशमणः पु!ः, महष@ः उzालकय दौिह!ः िशAयच अहम् ।
अधीतसकलवेदोऽिम । गु-कृ पया शा<ाथाः लौिककाः अथाच अिधगताः । न मे िवागवः । िक9तु
के नचन उzेशेन भवतः सिYिधम् आगतः अिम । मदीयः अिभलाषः महाराजेन पूरियAयते इित
िववासः माम् अ! आनीतवान्’’ इित अnाव`ः िवVािपतवान् ।

‘‘वटो, कः तव उzेशः ?’’ राजा जनकः पृnवान् ।

‘‘भवदाथानय बि9दपि'डतः वेदVान् िवदषु ः वादे परािज य, तान् जले िनमªयित इित .ूयते । मम
िपता कहोडोऽिप भवदाथानम् आग य विवां :दशियतुम् इnवान् । तथा आगतं मम िपतरम् अिप
अयं बि9दपि'डतः अयं कृ तवान् इित मया Vातम् । बि9दपि'डतेन शा<ाथचचा^ कृ वा तं परािज य
एतां दnु ां परFपरां िवरमियतुम् इGछािम । अयम् एव मम उzेशः । अतः बि9दपि'डतेन सह चचा^ कतु^
मम् अवसरः देयः’’ इित पnया वाचा अnाव`ः उjवान् ।
तय वाचं .ु वा सभा नीरवा अभवत् । वयं सपय मुखे :वेnPं :यतमानं म'डू किमव अnाव`ं जनाः

क-णया वीिwतुम् आरभ9त । तेषां मनिस कहोडय वाद:करणमेव अवतत । ‘कहोडवत् तय सुतः

अिप बि9दपि'डतय वयः भू वा कौमारे एव मृ युम् आिलि)Aयित’ इित तेषां क-णा उतू ा ।
क-णपूण@न वरेण जनकमहाराजः उjवान् - ‘‘बालक, वया किथतय वचनय पLरणामः वया :ायः
न िचि9ततः इित अहं भावयािम । :ितवािदनः शिjम् अVा वा वादर)े :वेशः न wेमकरः । ताशं
साहसं न युjम् । बि9दपि'डतय िवZां Vातव9तः के ऽिप तेन सह वादाहवं न कुवि9त । वम्
आवेशवशंवदः िवपZौ मा पातीः । अ9यy बि9दपि'डतेन वादे कठोराः िनयमाः पाNय9ते । अतः
पुनरेकदा सुdP िच9तिय वा िनणयं कु-’’ इित ।
अnाव`ः ितलमा!म् अिप अधैय^ न :ाकटयत् । तय िनधारः कुलशैलवद ् अचलः आसीत् । सः
उjवान् - ‘‘महाराज, बि9दपि'डतः अाविध माशं िनपुणं न सFमुखीकृ तवान् । साधारणान्

पि'डतान् वादे िविज य ताव9मा!ेण अखव^ गव^ वहित सः । िसंहवद ् गजित च । मं दीयताम् अवसरः
। नw!लwं यत् तमः िनरिसतुं न शनोित तत् एकः एव सूयः यथा िनरयित, तथा अहम् एकः एव
बि9दपि'डतं िनिज य तय गवाि»ं िनवापयािम । अ9येषाम् असा6यं कायम् अहं कृ वा दशियAयािम ।
भ»ाwं रथिमव भूमौ पिततं बि9दनं DBयित महाराजः । मम िपतुः मरणेन दःु िखतायै मम जन9यै वचनं
द>वा आगतः अिम । तयाः अ.ूिण :ोि छतुम् अवसरम् एकं ददातु महाराजः इित सिवनयं :ाथये’’
इित ।

‘‘पूवापरं िविच9 य, मातुः अनुVां गुरोः आशीवादं च लQ6वा वम् आगतः चेत् वादाथम् अवसरं
कNपियतुं न मे कािप िविचिक सा’’ इित महाराजः उjवान् ।
बि9दपि'डततु अवVया अnाव`ं वीwमाणः - ‘‘:भो, आदौ सव@ऽिप गव@ण इ थं भाष9ते । ततो
वादाहवे पराभवं :ाRयि9त । िनयमानुसारं द'डं िविहतव9तं मां `ूरः इित जनाः िन9दि9त । त!ािप

अयं ादशवषदेशीयः बालकः । अनेन साकं मया वादः कतMयः इित तु हायापदम् । अय औिच यं
महाराजः िवचारयतु । सभायाः कालः Mयथः मा भूत् । िववादः समयोरेव शोभते िकल ? अिमन्
बालके मम का-'यम् एव अित’’ इित उjवान् ।
‘‘भवता उGयमानम् अिप समीचीनम् । िक9तु वादिभwायै आगतानां Lरjहतेन िनवतनम् अमाकम्
आथानय शोभां Ãासयित । अयं वटु ः वादं :तोतुम् अहः न वा इित अहं परीwां करोिम । त! यिद

अयं सफलः भिवAयित, तिह भवता सह वादय स9दभः’’ इित महाराजः उjवान् ।

‘‘तथातु’’ इित सभासदः ऐकक'Cेन अ)ीकारं सूिचतव9तः ।
राजा अnाव`म् उिzय :नान् पृnवान् -

‘‘ष'णाभेादशाwय चतुिव^शितपवणः ।

यि<षिnशतारय वेदाथ^ स परः किवः ॥
अय अथ^ ूिह, यिद वं पि'डतोऽिस’’ इित ।
अnाव`ः सिमतः किथतवान् - ‘‘राजन्, वषच`य वणनम् इदम् । तय षड् ऋतवः एव नाSयः
उGय9ते । ादश मासाः एव तय अw वेन ग'य9ते । चतुिव^शितः पwाः एव तय पगिण कÀय9ते ।
षAÄुZर ि!शतसंqयाकािन िदनािन च तय अरािण । वषय गणनम् इ थं यः जानाित सः एव किवः
इित अ! तय Vािननः :शंसा कृ ता’’ इित ।
सव@ऽिप सभासदः स9तुnाः करतािलकािभः अnाव`य उZरय अनुमोदनं कृ तव9तः । राजािप स9तुnः

। तय बुि3कौशलं पुनः परीिwतुम् इGछु कः सन् सः अपृGछत् - ‘‘िकं िवत् सुं न िनिमषित
(◌ंने!िनमीलनं न करोित) ?’’ इित ।

अnाव`ः झिटित उjवान् - ‘‘म यः सुः न िनिमषित’’ इित ।
जनाः तय कौशलेन |nाः अिधकािभः करतािलिभः तम् अिभनि9दतव9तः ।

जनकः पृnवान् - ‘‘िकं िवत् जातं न चोपित (प9दते) ?’’ इित ।

िवना शaाम् अnाव`ः उZरम् अवदत् - ‘‘अ'डं जातं न चोपित’’ इित ।

सभासदः वासनेषु उ थाय - ‘‘साधु साधु’’ इित उyैः घोषिय वा अnाव`ं :शंिसतव9तः । राजा तृः

|nच अnाव`म् उjवान् - ‘‘अिय भो मुिनपु!, भवान् बृहपितः इव बुि3शाली । बि9दपि'डतेन
साकं वादं कतु^ भवान् अहः इित मम िनणयः । वः वादयु3ं :चलतु । अ भवान् भवतः िम!ं च

अमाकम् अितथी भवताम् । स कारं वीकु-ताम् । अतनी सभा समाा’’ इित ।
रािV उ थाय वकायिनवहणाय गते, सव@ सभासदः सािभमानम् अnाव`ं पय9तः, ‘तय िवजयो

भूयात्’ इित मनसा आशासानाः ववथानािन गताः । अnाव`ः वेतके तुना सह राVः अितिथः
भू वा स कारं वीकृ तवान् । परेिव :वितAयमाणाय वादयु3ाय िस3ः अभवत् च ।
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परेिव अnाव`ः वेतके तुना सह िमिथलां शकटेन :िथतः । शाकिटकः शकटदासनामा
ढगा!ः । सः समीपथय "ामय िनवासी । "ामवामी महिषगौरवेण शकटं बलीवद शाकिटकं च
:ेिषतवान् । शकटे पाथेयम् इित फलािन क9दािन मूलािन च रिwतािन । सुजातया दZाः सगुडाः
पृथुकाः सjवच त! आसन् । मागम6ये नदीतटे "ामे वा शकट:याणं िवरमित म । त! शारीरािण

कमािण िनव य, आहारसेवनं च कृ वा ते :याि9त म । शाकिटकः :ाकृ त भाषां भाषते म । सा

अnाव`वेतके तुSयां Vायते म । एताSयां भाAयमाणां संकृ तभाषां सोऽिप जानाित म । िविवधाः

कथाः कथयतां, माग@ िविवधान् जनान् वृwान् शैलान् देशांच पयतां तेषां कालः गGछित म ।
:याणय आयासः न Vायते म । ‘व9याः िहं¦ाः पशवः बाधां कुयुः’ इित भीितः तु सदा आसीत् ।

"ामेषु अnाव`ः जनानां हासय कारणम् आसीत् । िविच!ं :ािणनम् इव बालाः युवानः वृ3ाः
ि<यच तं वीw9ते म । िक9तु सदा िवायाः पLरकलने आसjमनाः अnाव`ः तेषां चेnां नैव
अवधारयित म । वेतके तुः तान् जनान् िनवारियतुं सदा :य नं करोित म ।
‘अnाव`ः कहोडय पु!ः, महष@ः उzालकय दौिह!ः’ इित के चन पि'डताः कणाकिणकया .ुतव9तः ।

‘सः बालोऽिप सन् नानाशा<ेषु अ:ितमः िवान्, पूवज9मनः संकारेण िवाः वशीकृ तवान्, मेधावी,
Vानवान्’ इित के चन जानि9त म । ताशाः "ामय ारे एव अnाव`ं श्वेतके तुं च वागतीकृ य

अितिथ वेन गृहं नी वा स कारं कुवि9त म । नान-भोजन-शयनादीनां Mयवथां ते सस9तोषं
कNपयि9त म । बहोः कालात् के षािeत् मनसु िथताः संशयाः अnाव`े ण wणमा!ेण पLरिÃय9ते म
। अnाव`ः के न उzेशेन िमिथलां :िथतः इित Vा वा तमिप बहवः :शंिसतव9तः ।

किमंचन "ामे कचन पुरोिहतः अnाव`े ण सह संवादं कुवाणः उjवान् - ‘‘जनकमहाराजः इदान

यजते । :ातः यVकायािण भवि9त । यVशालायाम् एव सायं देवतानां, यVानाम्, आ मनः, ऋतय,
स यय च िवषये चचाः :वत9ते । त! सव@षां िवदषु ां :वेशय अवकाशः भवित । यVभूिमः
िमिथलायाः समीपे एव अित इित मया .ुतम्’’ इित ।

एतद ् .ु वा अnाव`ः ‘महाराजय जनकय दशनं, बि9दपि'डतेन वादं कतुम् अवसरच सुखने लSयते’

इित िविच9 य स9तुnः अभवत् ।
कितपयिदनािन यावत् :याणं कृ वा ते िवदेहदेशय सीमां ती वा तं देशं :िवnव9तः । त!
धनधा9यसमृ3ेः ता'डवं : यwम् आसीत् । आहारय वसनय वसतेः वा त! दौलSयं कयािप नासीत्
। जनाः धािमकाः । अितथीन् देववत् पयुपासते म । सव@ कृ तालaाराः, धृताभरणाः, गतिच9ताः
य9ते म । "ामेषु इिnकारिचतािन गृहािण । पशवः |nाः पुnा)ाच गोचरीभवि9त म । आपणेषु
बहPमूNयािन व<ािण िवभूषणािन च िवराज9ते म । िवपणयः `XयरािशभLरताः आसन् ।
जनकमहाराजय शासने सव@ऽिप ईितदरू ाः भीितमुjाः सुखने जीवि9त म ।
िमिथलानगयाः अनितदरू े िथता यVशाला कु! अित इित जनेSयः िविद वा तया िदशा अnाव`य

शकटं :िथतम् । ‘इयं यVशाला’ इित दरू ादेव होमग9धः सूचयित म । होमधूमः जनान् आ¶यन् इव
गगने :सरित म । समीपे आगताSयाम् अnाव`श्वेतके तुSयां सुमधुरः वेदघोषः कणपथाितथीकृ तः ।
यVशालायाः अनितदरू े वटवृwय Gछायायां शकटं थापिय वा, बलीवद मुjारमी कृ वा, तृणवित
:देशे चLरतुं य वा, ‘िव.Fयताम्’ इित शाकिटकम् उ वा अnाव`ः वेतके तुः च यागशालां :ित
:िथतौ । पािणपादं :wाNय आचमनं च कृ वा तौ यVशालां गतव9तौ ।

ारपालकः एतौ Aा ाणौ इित अिभVाय संकृ तम् आि. य -‘‘बालकौ कौ युवाम् ? के न
:योजनेन अ! आगतौ ?’’ इित पृnवान् ।

‘‘आवां महष@ः उzालकय आ.माद ् आगतौ । सायaाले अ! :वितAयमाणायां िव सभायां शा<ाथ^
:तोतुम् आगतौ’’ इित उjवान् अnाव`ः ।

ारपालकः हिसतवान् । ‘‘अहो बत ! शा<ाथ^ :तोतुम् आगतौ िकल ! ‘वाद’शQदय अथ^ िकं युवां

जानीथः ? द'ड`डा इित भावयथः िकम् ? बालकौ, नगरं ग वा त! यैः बालकै ः सह `डतम् ।
शा<वादे बालानां िकं कायम् अित ?’’ इित च उjवान् ।

अnाव`ः सिव¦Fभम् उjवान् - ‘‘ारपालक, शा<वाद:तावाय अपेBयते बुि3शिjः । त! वयसः
का :सिjः ? बुि3मतां वयो न ग'यते । देिह आवाSयाम् :वेशावकाशम्’’ इित ।

‘‘हहा, तव आकारसशी िकल तव वाक् । तूAणीम् इतो यािह । वाशाः यVशालां :िवnाः चेnािभः
ऋि वजाम् आचायाणां च पीडां कNपयि9त । :थमम् इतः अपसर’’ इित ारपालकः उyैः उjवान् ।
तचनं .ुतवान् कचन आचायः त! आग य - ‘‘िकं जातम् ? िकमथम् उyैः `9दिस ? को
वृZा9तः ?’’ इित ारपालकं पृnवान् ।

‘‘एतौ बालौ िविः शा<ाथ^ चिचतुम् आगतौ िकल । तौ :वेशं :ाथयेते । मया :वेशः िनराकृ तः’’
इित ारपालकः उjवान् ।

‘‘ वया असाधु कृ तम् । िशरः पिलतम् इित वा, मुखं विलिभः आ`ा9तम् इित वा कमिप वृ3ं न
गणयित महाराजः । यः बालोऽिप कृ ता6ययनः, यः शा<ाथिवचwणः, तम् एव वृ3ं गणयित । एषः
अय देशय साF:दायः । अतः एतौ तेजिवनौ बालौ अ9तः :वेशय’’ इित आचायः उjवान् ।
‘‘यथाVापयित भवान्’’ इित ारपालकः तयोः :वेशावकाशं किNपतवान् ।

ौ अिप अ9तः :िवय यVशालां nव9तौ । आचायः ताSयाम् अ¨य^, पां, मागायासपLरहाराय
फलाहारािदकं च दािपतवान् ।

सायaाले सभा िमिलता । ऋि वजः, अ6वयवः, उातारः, ऋषयः, शा<िवांसः इित सव@ त!
उपिथताः । म6ये जनकमहाराजः साwाद ् धमः इव िवराजमानः अयत । यVदीिwतः सः

सरलवसनः दभासने उपिवnः अिप साि>वके न तेजसा ाजते म । िनrधगाFभीरेण क'ठेन सः -

‘‘अ किमन् िवषये िवांसः वादं :तोतुम् इGछि9त ?’’ इित अपृGछत् ।

तदा अnाव`ः उyैः - ‘‘महा:भो, अ अयं जनः वादं :तोतुम् इGछित । अवकाशम् अनुVां च
द>वा अनुगृÍातु महाराजः’’ इित :ािथतवान् ।
बि9दपि'डतः अnाव`ं Aा अवVया - ‘‘बालकानां जNपनं सभायां न शोभते । वष«यांसः वरीयांसच
िवांसः बहवः अ! सि9त । तेषां वचनं बालैः .ोतMयम् । तैः वयं भािषतुम् अवकाशः न याचनीयः’’
इित उjवान् ।

‘‘Vानम् अपरीBय न किचद ् बालः इित वा, वृ3ः इित वा िनणयः कतMयः’’ इित अnाव`ः ढेन
वरेण उZLरतवान् ।

एतत् .ु वा बि9दपि'डतः कोपनः अभवत् । सः अnाव`ं कटाwेण वीBय ‘‘न के वलं तव शरीरं व`म् ।
बुि3ः अिप तथा । वृ3ेSयः Vानं :ाMयं बालैः इित एतावदिप न जानािस िकम् ?’’ इित सगवम्

भि सतवान् ।

‘‘Vानव9तः, उदारया िधया Vानं िवतरीतुं िस3ाः, अकपटाः, वGछ|दयाः वृ3ाः इित अSयुपगFयते
चेत् मम अ! िवमितः नाित’’ इित उjवान् अnाव`ः ।
सिमतमुखः महाराजः उjवान् - ‘‘भवतु, भवतु । अमाकम् आथाने Vानम् एव अ"ताFबूलं लभते

। वयः िकमिप भवतु, जाितः कािप अतु, पुमान् वा <ी वा, Vानम् एव सव@षु पू1यते । भवते वादं

:तोतुं वयम् अवकाशं यGछामः । :थमं वयं ‘को भवान्, भवतः िवागु-ः कः, किमन् शा<े भवतः
:ावी'यम्’ इित Vातुम् इGछामः । आवेदयतु भवान्’’ इित ।

‘‘महा:भो, थानोिचतं भवचनम् । ययातेः अन9तरं वेदमागानुसारी आ मVानी याजकः भवान् एव ।
भवतः दशनेन पिव!ीकृ ता मा अिम । सव^ ववृZा9तं िनवेदयािम । अnाव`ः इित मम नाम । कहोडः
इित :िस3य खगोदरशमणः पु!ः, महष@ः उzालकय दौिह!ः िशAयच अहम् ।
अधीतसकलवेदोऽिम । गु-कृ पया शा<ाथाः लौिककाः अथाच अिधगताः । न मे िवागवः । िक9तु
के नचन उzेशेन भवतः सिYिधम् आगतः अिम । मदीयः अिभलाषः महाराजेन पूरियAयते इित
िववासः माम् अ! आनीतवान्’’ इित अnाव`ः िवVािपतवान् ।

‘‘वटो, कः तव उzेशः ?’’ राजा जनकः पृnवान् ।

‘‘भवदाथानय बि9दपि'डतः वेदVान् िवदषु ः वादे परािज य, तान् जले िनमªयित इित .ूयते । मम
िपता कहोडोऽिप भवदाथानम् आग य विवां :दशियतुम् इnवान् । तथा आगतं मम िपतरम् अिप
अयं बि9दपि'डतः अयं कृ तवान् इित मया Vातम् । बि9दपि'डतेन शा<ाथचचा^ कृ वा तं परािज य
एतां दnु ां परFपरां िवरमियतुम् इGछािम । अयम् एव मम उzेशः । अतः बि9दपि'डतेन सह चचा^ कतु^
मम् अवसरः देयः’’ इित पnया वाचा अnाव`ः उjवान् ।
तय वाचं .ु वा सभा नीरवा अभवत् । वयं सपय मुखे :वेnPं :यतमानं म'डू किमव अnाव`ं जनाः

क-णया वीिwतुम् आरभ9त । तेषां मनिस कहोडय वाद:करणमेव अवतत । ‘कहोडवत् तय सुतः

अिप बि9दपि'डतय वयः भू वा कौमारे एव मृ युम् आिलि)Aयित’ इित तेषां क-णा उतू ा ।
क-णपूण@न वरेण जनकमहाराजः उjवान् - ‘‘बालक, वया किथतय वचनय पLरणामः वया :ायः
न िचि9ततः इित अहं भावयािम । :ितवािदनः शिjम् अVा वा वादर)े :वेशः न wेमकरः । ताशं
साहसं न युjम् । बि9दपि'डतय िवZां Vातव9तः के ऽिप तेन सह वादाहवं न कुवि9त । वम्
आवेशवशंवदः िवपZौ मा पातीः । अ9यy बि9दपि'डतेन वादे कठोराः िनयमाः पाNय9ते । अतः
पुनरेकदा सुdP िच9तिय वा िनणयं कु-’’ इित ।
अnाव`ः ितलमा!म् अिप अधैय^ न :ाकटयत् । तय िनधारः कुलशैलवद ् अचलः आसीत् । सः
उjवान् - ‘‘महाराज, बि9दपि'डतः अाविध माशं िनपुणं न सFमुखीकृ तवान् । साधारणान्

पि'डतान् वादे िविज य ताव9मा!ेण अखव^ गव^ वहित सः । िसंहवद ् गजित च । मं दीयताम् अवसरः
। नw!लwं यत् तमः िनरिसतुं न शनोित तत् एकः एव सूयः यथा िनरयित, तथा अहम् एकः एव
बि9दपि'डतं िनिज य तय गवाि»ं िनवापयािम । अ9येषाम् असा6यं कायम् अहं कृ वा दशियAयािम ।
भ»ाwं रथिमव भूमौ पिततं बि9दनं DBयित महाराजः । मम िपतुः मरणेन दःु िखतायै मम जन9यै वचनं
द>वा आगतः अिम । तयाः अ.ूिण :ोि छतुम् अवसरम् एकं ददातु महाराजः इित सिवनयं :ाथये’’
इित ।

‘‘पूवापरं िविच9 य, मातुः अनुVां गुरोः आशीवादं च लQ6वा वम् आगतः चेत् वादाथम् अवसरं
कNपियतुं न मे कािप िविचिक सा’’ इित महाराजः उjवान् ।
बि9दपि'डततु अवVया अnाव`ं वीwमाणः - ‘‘:भो, आदौ सव@ऽिप गव@ण इ थं भाष9ते । ततो
वादाहवे पराभवं :ाRयि9त । िनयमानुसारं द'डं िविहतव9तं मां `ूरः इित जनाः िन9दि9त । त!ािप

अयं ादशवषदेशीयः बालकः । अनेन साकं मया वादः कतMयः इित तु हायापदम् । अय औिच यं
महाराजः िवचारयतु । सभायाः कालः Mयथः मा भूत् । िववादः समयोरेव शोभते िकल ? अिमन्
बालके मम का-'यम् एव अित’’ इित उjवान् ।
‘‘भवता उGयमानम् अिप समीचीनम् । िक9तु वादिभwायै आगतानां Lरjहतेन िनवतनम् अमाकम्
आथानय शोभां Ãासयित । अयं वटु ः वादं :तोतुम् अहः न वा इित अहं परीwां करोिम । त! यिद

अयं सफलः भिवAयित, तिह भवता सह वादय स9दभः’’ इित महाराजः उjवान् ।

‘‘तथातु’’ इित सभासदः ऐकक'Cेन अ)ीकारं सूिचतव9तः ।
राजा अnाव`म् उिzय :नान् पृnवान् -

‘‘ष'णाभेादशाwय चतुिव^शितपवणः ।

यि<षिnशतारय वेदाथ^ स परः किवः ॥
अय अथ^ ूिह, यिद वं पि'डतोऽिस’’ इित ।
अnाव`ः सिमतः किथतवान् - ‘‘राजन्, वषच`य वणनम् इदम् । तय षड् ऋतवः एव नाSयः
उGय9ते । ादश मासाः एव तय अw वेन ग'य9ते । चतुिव^शितः पwाः एव तय पगिण कÀय9ते ।
षAÄुZर ि!शतसंqयाकािन िदनािन च तय अरािण । वषय गणनम् इ थं यः जानाित सः एव किवः
इित अ! तय Vािननः :शंसा कृ ता’’ इित ।
सव@ऽिप सभासदः स9तुnाः करतािलकािभः अnाव`य उZरय अनुमोदनं कृ तव9तः । राजािप स9तुnः

। तय बुि3कौशलं पुनः परीिwतुम् इGछु कः सन् सः अपृGछत् - ‘‘िकं िवत् सुं न िनिमषित
(◌ंने!िनमीलनं न करोित) ?’’ इित ।

अnाव`ः झिटित उjवान् - ‘‘म यः सुः न िनिमषित’’ इित ।
जनाः तय कौशलेन |nाः अिधकािभः करतािलिभः तम् अिभनि9दतव9तः ।

जनकः पृnवान् - ‘‘िकं िवत् जातं न चोपित (प9दते) ?’’ इित ।

िवना शaाम् अnाव`ः उZरम् अवदत् - ‘‘अ'डं जातं न चोपित’’ इित ।

सभासदः वासनेषु उ थाय - ‘‘साधु साधु’’ इित उyैः घोषिय वा अnाव`ं :शंिसतव9तः । राजा तृः

|nच अnाव`म् उjवान् - ‘‘अिय भो मुिनपु!, भवान् बृहपितः इव बुि3शाली । बि9दपि'डतेन
साकं वादं कतु^ भवान् अहः इित मम िनणयः । वः वादयु3ं :चलतु । अ भवान् भवतः िम!ं च

अमाकम् अितथी भवताम् । स कारं वीकु-ताम् । अतनी सभा समाा’’ इित ।
रािV उ थाय वकायिनवहणाय गते, सव@ सभासदः सािभमानम् अnाव`ं पय9तः, ‘तय िवजयो

भूयात्’ इित मनसा आशासानाः ववथानािन गताः । अnाव`ः वेतके तुना सह राVः अितिथः
भू वा स कारं वीकृ तवान् । परेिव :वितAयमाणाय वादयु3ाय िस3ः अभवत् च ।
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यVशालायां :वृZः :स)ः यVदZेन आकिणतः । पुरा तय सु◌ु|Zमः खगोदरशमा अनया
एव री या बि9दपि'डतय आहPितः अभवत् इित तेन कथं िवमय@त । खगोदरय पु!ोऽिप वयं
दीप:भया आकृ nः शलभः इव आग य बि9दपि'डतय कोपा»ौ पतित इित िविद वा यVदZः िनता9तम्
अतRयत । तय प नी च भृशं दःु िखता । के नािप :कारेण अयं बालकः समरात् िनवतनीयः इित पितम्
अयाचत । अितिथशालां ग वा त! िथताय अnाव`ाय आ मानं पLरचाXय तेन यथािविध नमकृ तः
यVदZः उjवान् -

‘‘आयुAमन् ! तव िपता मम :ाणेSयोऽिप ि:यतरः आसीत् । बि9दपि'डतय `ौय^ सामÀय^ च मया
तमै िनवेिदतम् । तथािप वादाविनं :िवय कहोडः बि9दवशीभूय अयतां गतः । इदान वमिप तथा
वादभूिमं :वेnPम् इGछिस इित Vा वा अतीव दयू ते मम मनः । महा9तः पि'डताः अिप बि9दना
परािजताः । बालः वम् अिमन् कथं धृAणोिष ? िनवतव अमात् दु साहसात्’’ इित ।

अnाव`ः उjवान् - ‘‘भवान् मम पू1यः । भवचनािन मम िहतम् उपलBय उjािन इित जानािम ।

तथािप मि पतरं यः बि9दपि'डतः जले 9यमªयत्, यः मम मातरं िवधवाम् अकरोत्, यच एवं बहxन्
पि'डतान् यमलोकं :ािपतवान्, तम् अद'डिय वा कथं वा अहं िनDां लभेय ? भगवित वेदपु-षे मम

ढः िववासः । सः मां रिwAयित । भगवतः उzालकय आिशषः मां रिwAयि9त । भवतः िच9ता
मातु । भवान् मां िवजियनं DBयित’’ इित ।
अnाव`य िनवतनं न शयम् इित Vा वा तम् आिशषा अिभन9 ततः िनगतवान् यVदZः ।

***
सायं यVम'डपे सव@ िवांसः सभां िवभूिषतव9तः । वादकलापं : यwीकत^◌ु सव@ऽिप उ सुकाः आसन्

। ‘‘Mयाय मुखं त-णः मृगः :वेBयित । Mयाय तृिः िकयतािप आहारेण नाित’’ इित वचनािन

.ूय9ते म । के चन जनाः ‘‘अ ब9दी परािजतः भूयात् । तय गवः िनवािपतः भूयात्’’ इ यिप

वदि9त म ।
महाराजः जनकः सभां :िवnवान् । सव! नीरवता :सृता । सभातारान् :सYेन चwुषा वीwमाणः
महाराजः पृnवान् - ‘‘अिप शा<वादं :तोतुं वािद:ितवािदनौ िस3ौ ?’’ इित ।

अnाव`ः महाराजं :णFय - ‘‘िस3ोऽिम’’ इित उjवान् ।

‘‘अहं सदा िस3ः एव’’ इित अnाव`ं सावVं वीwमाणः बि9दपि'डतः उjवान् ।

‘‘किमन् िवषये वादः :तोAयते ?’’ इित महाराजः जनकः पृnवान् ।

‘‘महाराजः वािभमतं यं कमिप िवषयं सूचयतु । त! वापेिwतं पwम् अयं बालकः वीकरोतु । अहं
:ितपwी भू वा तय वादं ख'डियAयािम’’ इित सिव¦Fभम् अघोषयत् बि9दपि'डतः ।
‘‘इदं जगत् एककतृकं बहPकतृकं वा इित िवषये अिभ:ायभेदः यते । अिमन् िवषये :तूयतां वादः’’
इित महाराजेन :ोjम् ।

‘‘भवतु नाम । बालक ! त! कतरं पwं वीकरोिष ?’’ इित बि9दपि'डतः अnाव`ं पृnवान् ।
‘‘जगतः कता एकः एव इित मदीयः पwः’’ इित सिववासं :ोjवान् अnाव`ः ।

‘‘तिह जगद ् अनेककतृकम् इित अहं स:माणं साधियAयािम’’ इित सोP 'ठनम् उjवान् बि9दपि'डतः ।
‘‘अ! याः पि'डताः म6यथाः स9तु । आरSयतां वादः’’ इित महाराजः अनुमितं दZवान् ।

अnाव`ः गFभीरेण क'ठेन वकयं वादं :तुतवान् - ‘‘समतय देशय वामी एकः राजा भवित ।
यिद बहवः राजानः युः, तिह तेषां परपरं िवरोधः सFभवेत् । रा1यरथः िनरगलतया न :चलेत् ।

तथा समतय िववय कता गोा च एकः एव । अ9यथा जगित कािप Mयवथा एव न यात् ।
यथेGछं :वृZेषु बहPषु कतृषु ऋतं िवचलेत् । तथा न भवित इित एतद ् एव :माणं जगतः कता एक एव
इ य!’’ इित ।

एतत् .ु वा बि9दपि'डतः सा[हासम् उjवान् - ‘‘अनुभवरिहतय बालकय वचनम् इदम् । लोके िकं

पयामः ? कचन रथः करणीयः चेत् त! बहवः कतारः अपेBय9ते । कारवः अनेके त! आहxय9ते ।
लोहकमकाराः अिप बहवः अपेBय9ते । साधारणय रथय िवषये एवं भवित चेत,् अपारय िवशालय
वैिचयमयय च िववय एकः कता इित अिववसनीयम् एतत्’’ इित ।

अnाव`ः सिमतम् उjवान् - ‘‘अिय भोः पि'डत ! मुqयं िवषयं िवमरित भवान् । स सु अिप बहPषु
का-षु कमकरेषु अ9येषु जनेषु च, सम"य रथय कNपनां यः धरित सः मुqयः कता एकः एव । तय
आVाम् आदेशं मागदशनं च अनुसृ य एव सव@ अ9ये कारवः कमकराः च कायािण कुवि9त । अ9यथा
एके न रिचतः किचद ् भागः अपरेण रिचते भागा9तरे कथं यो1येत ? परमय ईवरय आVाम्

अनुवतमानाः, तेषु तेषु काय@षु :वतमानाः बहवो देवाः वत9ते इित न िनषेधािम । िक9तु तेषां
जग कतृ वं नाित । रा1ये बहवः मि9!णः, भूयांसः अिधकाLरणः, भूियdाः सैिनकाः च वत9ते ।
िक9तु ते सव@ राVः आVाम् अनुवत9ते । राजा एकः एव । तथा जगतः कता एकः एव’’ इित ।
सSयाः स9तोषेण तािलकाः द>वा वसFमितं :किटतव9तः ।

कोपेन बि9दपि'डतय मुखम् आरjम् अभवत् । ‘‘अ:माणम् इदम् । जगदीवरय िवषये :माणं वेदः

। त! ब¶ीनां देवतानां वणना िवते । अि»म्, इ9Dं, :जापितं, -Dं, िवAणुम,् अ9याः देवताः च
म9!ाः वणयि9त । त! एकः अिधकः, अपरः 9यूनः इ य! :माणं नाित । अतः सव@ देवाः जगतः
कतारः इित पnम् । पयायेण सृिn ते कुयुः । अतः कािप अMयवथा नाित’’ इित सः वतक म्
उपथािपतवान् ।

‘‘पुनः अिप भवान् वेदय ता पय^ िवमृ य भणित । सव@ अिप अr9यादयः देवाः एकय जग कतुः

आVाम् अनु वत9ते इित .ुितः पnं कथयित । ‘भीषामाद ् वातः पवते । भीषोदेित सूयः ।

भीषामादि»चे9Dच । मृ युधावित पeमः इित’ इ यादीिन वायािन एकय जग कतुः आदेशं वह9तः
देवाः समतं भुवनं कुवि9त, चालयि9त, नाशयि9त च इ येव :ितपादयि9त । अतो हेतोः जगतः कता
एकः एव’’ इित अnाव`ः ववादं :तुतवान् ।

बि9दपि'डतः उjवान् - ‘‘सव@षां देवानाम् एकः िनयामकः इ य! :माणं नाित । एकै कम् अिप देवं
परमं गायि9त वेदाः । तेषु किचद ् इतरेSयः सव@Sयः .ेdः इित कथं िनण@तुं शयते ?’’ इित ।

अnाव`ः :सYया वाचा उjवान् - ‘‘वेदाः मानववभावं जानि9त । मानवय बुि3ः बहPधा :वतते ।
तयाः बु3ेः वैिव6ये बहxिन कारणािन भवि9त । अतः यिद एकम् एव वतु बहवः Dnारः बहPधा
पयि9त, त! वतुभेदः न भवित । के वलं त! िnवैिचयं VातMयम् इित िनचयः । इ9Dािदिभः बहPिभः
पदैः सकलमूलतया Vातः एकः एव देवः व'यते । अत एव -

‘इ9Dं िम!ं व-णमि»माहPः

अथो िदMयः स सुपण ग- मान् ।
एकं सद ् िव:ा बहPधा वदि9त
अि»ं यमं मातLरवानमाहPः ॥
इित ऋO9!ः नामभेदे स यिप स यम् एकम् एव इित घोषयित’’ इित ।
सभा सम"ािप करतािलका:दानेन सFमितम् असूचयत् । बि9दपि'डतः कोपेन ने!े रjवण@ इतततः
:ेरयन् - ‘‘रे बालक, एकं गृहम् अिप एकः नरः िनमातुं न शjः । एकय एकिमन् िवषये शिjः

भवित । न सव@षु िवषयेषु । एवं सित, नw!तारा"हसह¦मि'डतं, संqयाहीनजीवकोिटभLरतं,
नानाचयमयं बृहत् :पeम् इमम् एकः कता कृ तवान् इित कथं कथयिस ?’’ इित गिजतवान् ।

अnाव`ः सिमतं :ोjवान् - ‘‘अये पि'डत, भवता दZः nा9तः िवषमः । मनुAयः अNपVः,
अNपशिjः, अNपायुः च । सः िकमिप एकाक कत^◌ु न शनोित । िक9तु जग कता
अपLरिमतशिjमान् , सवVः, शावतच । तय सaNपमा!ेण जगत् सृ1यते, भ1यते च । सः

वत9!ः, न परत9!ः । ताशः जग कता एकः एव । तं येनके नािप नाFना भवान् वणयतु, न त!
िवरोधः । तय एक वं तु िस3म्’’ इित ।

‘‘साधु साधु । यु1यते यु1यते’’ इ यादयः घोषाः सभायाम् उि थताः । अ:ितभया ब9दी अवाOPखः

िथतः । तय मुखे :भूतः वेदः nः । ‘बहPधा ववादं Dढियतुं :यतमानोऽिप बि9दपि'डतः अnाव`ं
जेतुं न शनोित’ इित महाराजः Vातवान् । सSयाः सव@ अnाव`म् अिभमानेन पयि9त म ।

‘‘अिमन् वादे अnाव`ः एव अ"णीः । बि9दपि'डतः :ितभा9यनू तया िनिव'णः इित भावयामः ।
तथािप पुनरेकम् अवसरं दायामः । एकािदिभः संqयािभः लोके :िथतानां वतूनां िन{पणं पैः
वािदनौ कु-ताम् । त!ािप यिद अnाव`ः बि9दपि'डतम् अितशेत,े तदा तय िवजयं घोषियAयामः’’

इित महाराजः उjवान् ।

‘‘िस3ोऽिम । न मे िकिeदिप भयम्’’ इित सिमतम् अnाव`ः उjवान् ।

बि9दपि'डतः `ोधेन नn:Vः इव उjवान् - ‘‘अnाव` ! शयानं Mयां वं :बोिधतवान् । सप^ पदा

आहतवान् । नादnः वं िवमोBयसे । पवतं यो नरो िवहि9त, तय पािणरेव सनखो िवशीयते । पवतय
िकमिप न भवित । एवं वमिप मया पधमानः िवनBयिस’’ इित ।
अnाव`ः उjवान् - ‘‘महाराजेन यथा उjं तथा पधा^ :ारभव । अ9यािभः वािrभः िकं :योजनम्

?’’ इित ।

‘‘तथातु’’ इ यु वा ब9दी एकसंqयया पं :ारSय उjवान् -

‘‘एक एवाि»बहPधा सिम6यते

एकः सूयः सविमदं :भासते ।
एको वीरो देवराजो िनह9ता
यमः िपतॄणामीवरचैक एव ॥

अnाव`ः ि वयुjान् िन{Rय पं रिचतवान् -

‘‘ािव9Dा»ी चरतो वै सखायौ

ौ देवष« नारदः पवतच ।
ाविवनौ े च रथय च`े
भायापती ौ िविहतौ िवधा!ा ॥ इित ।

एवं पधा दीघकालं :ाचलत् । ादशसंqयायां :ाायाम् अnाव`ः अ:ितहतमितः उjवान् -

‘‘संव सरं ादशमासमाहPः

जग याः पादो ादशैवाwरािण ।
ादशाहः :ाकृ तो यV उjो

ादशािद यान् कथय9तीह िव:ाः ॥

तदा ब9दी शीम् उZरं न अवदत् । खलाक् ततः उjवान् -

‘‘!योदशी ितिथ-jा महो"ा
!योदशीपवती मही च ।’’

ततः अ"े िकमिप तय नाभात् । अ:ितभः सन् सः Mयरमत् । अnाव`ः एव तय पय उZराध^
रचिय वा .ािवतवान् -

‘‘!योदशाहािन ससार के शी
!योदशादी9यितGछ9दांिस चाहPः ॥ इित ।
तदा सभाताराणां महान् स9तोषपूणः िननादः उदभवत् । िव:ाः सव@ पुरताद ् आग य :ाWलयः
स9तः अnाव`य तुितं कृ तव9तः । बि9दपि'डतः नnदशनः सप इव अधोमुखः िथतः । महाराजः
िवजियनम् अnाव`म् अSयन9दत् ।
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विवजयपय9तम् अnाव`य |दये `ोधाि»ः 1वलित म । कदा बि9दपि'डतं जयेय,ं कदा वा
तं नां िनमªयेयम् इित िच9ता तं बाधते म । िक9तु अिमन् wणे तु तय वा9तं िहंसायाः
अजुगुRसत । उZरwणे तेन मातुः मा)NयिचÌैः िवरिहतं दीनं मुखं मृतम् । मम िपतरं िनAपापं वेदिवदं
ाणं नां िनमÑªतवान् अयं ब9दी इित च मृतम् । नां िनमÑªतेन िप!ा िकयत् कnम् अनुभूतं
यािदित ऊिह वा अnाव`ः `ोधेन अकFपत । ‘एताशः दnु ः `ूरः बि9दपि'डतः कृ पां नाहित ।

अनुभूयतां तेन वकृ तय पापय फलम्’ इित अnाव`े ण िनणयः कृ तः । सवतः िथताः िवांसः अिप
ताशीम् एव भावनां :कटयि9त म । नैकः अिप त! यः पाLरषदः बि9दपि'डते अनुकFपां दशयित म
।
‘‘बि9दपि'डत, पराजयः अSयुपगतः िकम् ?’’ इित अnाव`ः पृnवान् ।

‘‘परािजतोऽिम’’ इित सगदम् उjवान् बि9दपि'डतः ।

‘‘अnाव`ो िवजयताम्’’ इित सSयाः ऐकक'Cेन घोिषतव9तः । सव@षां हषः :कषम् अभजत । के चन

अnाव`ं नमकुवि9त म । के चन आशीिभः अिभन9दि9त म ।

‘‘अnाव`मुने, वादे भवतः जयः घोAयते मया । वादिनयमानुसारेण परािजतः िवजियनः वशंवदः ।
भवान् यथेGछं बि9दपि'डतं द'डियतुम् अहित । अिप च याविदGछिस, तावत् गोधनं सुवण^ च तुSयं
दायािम । इतः परं दाLर]oयं भवतः समीपं नागिमAयित’’ इित जनकमहाराजः उjवान् ।
‘‘महाराज, सुवणय गोधनय वा िवचारः अ9यः । अयं ब9दी पुरा बहxन् िवदषु ः वादे िज वा ववयान्

कृ तवान् । तान् अयं नदीजले िनमÑªतवान् इित च .ूयते । मम पू1यः िपता खगोदरशमा, यः खलु
लोके कहोड इित :िस3ः, सोऽिप अय वशंवदो भू वा अकाले यमय अितिथः अभवत् । ता-'ये एव
वैधMयम् अनुभव9 याः मम मातुः अ.ूिण मां दहि9त । अय :तीकारं कृ वा तयाः अ.ूिण
माजनीयािन इ येव अहम् अ! आगतः । बि9दना परािजतेSयः यः द'डः दZः, सः एव अमै मया
देयः । अनुम9यतां महाराजः’’ इित अnाव`ः :ािथतवान् ।

‘‘अय िवषये भवचनम् एव राजशासनम् । यथेGछं करोतु भवान् । वयं त! म6ये न थायामः’’ इित
उjवान् महाराजः ।

‘‘अnाव`मुने, मदीयम् एकं वचनं कृ पया .ूयताम्’’ इित ब9दी सिवनयम् अयाचत ।

‘‘कÀयतां, कÀयताम्’’ इित अnाव`ः अनुमितं दZवान् ।

‘‘अहं व-णीपय अिधपतेः व-णय पु!ः । स च ीपः समुDय म6ये िवते । त! मम िपता
ादशवािषकं स!म् आरQधवान् । तदथ^ वेदपार)ताः ऋि वजः अपेिwताः । तावzरू ं ग9तु,ं समुDयानं

कत^◌ु च िवांसः न िस3ाः । अमात् कारणात् वादय Mयाजेन िवदषु ः मयान् कृ वा नदीमाग@ण
व-णीपं :ेिषतवान् अहम् । भवतः िपता कहोडमुिनः अिप त! स!े ऋि वग् अित । इदान यVय
समािकालः । सव@ िवांसः सwेमं :ादिwणाः : यागGछि9त शीम् । मां `ूरं ाणह9तारं च मा
म9यतां भवान् । वादे िजतं मां द'डय । िक9तु अ9यथा:ितपिZं दरू ीकु- भोः । नाहम् अनृतवादी’’ इित
सक-णम् उjवान् ब9दी ।
अnाव`ः िविमतः सन् wणम् आवाक् िथतः । जनकमहाराजः, अ9ये सभासदः च आचयमूकाः
बि9दनम् एव वीwमाणाः िथताः ।

सहष^ सशaं च अnाव`ः पृnवान् - ‘‘अिय भोः पि'डतवय ! अपीदं स यम् ? स यं मम िपता जीवित

? पुनरहं तं DBयािम िकम् ?’’ इित ।

‘‘यVः अविसतः । अवभृतनानम् अिप अविसतम् । :याणं कृ वा भवतः िपता अ9ये िवांसः च
आगिमAयि9त कितपयैः िदवसैः । त! संशयलेशः अिप मम नाित’’ इित सिववासं बि9दपि'डतः
उjवान् ।

‘‘अnाव`मुने ! बि9दपि'डतय द'डनिवषये कः भवतः िनणयः ?’’ इित महाराजः पृnवान् ।

‘‘महाराज ! यVिनवहणाथ^ यिद वेदिवदः िवांसः :ेिषताः, यिद ते जले नैव िनमÑªताः, यिद च मम
पू1यः िपता पुनः आगिमAयित, तिह बि9दपि'डतेन नैव अपरा3म् । मया तय wमा यािचियAयते ।
त! :तीकारय द'डय वा िनिमZम् एव नाित । बि9दपि'डतं साnा):णामं पूजियAयािम’’ इित
सिवनयं :ोjवान् अnाव`ः ।

‘‘िवायाः उिचतं भिणतं भवता । इतः परं िकं कतMयम् ?’’ इित महाराजः पृnवान् ।

‘‘महाराज ! इदान िमिथलायां :वतमाने यVे मुिनः अnाव`ः आि व1यं वीकरोतु । यावत् अयं यVः
समाः भिवAयित तावत् सव@ िवांसः एतय िप!ा साकम् आगिमAयि9त । ततः िप!ा सह िमिलतः

अnाव`मुिनः यथेGछं करोतु । यिद मम वचः अनृतं यात्, तिह अहं तय वयः एव । घोराितघोरं
द'डं मम िशरिस सः पातयतु’’ इित ब9दी उjवान् । सव@ तत् अ)ीकृ तव9तः ।

कहोडय सु|द ् यVदZः अnाव`ं वगृहं नी वा बहPधा स कृ तवान् ।

* * *

गतेषु कितपयेषु िदनेषु जनकय यVः समाः । अवभृतनानय िदने नातानुिलाः िजाः म9!पठनं
कुवि9त म । तदा च वारः रथाः यVशालासमीपम् आगताः । रथेSयः अवतीणाः कहोडादयः वेदिवदः
यVशालां :िवnव9तः ।
ऋि विrभः सह जनकमहाराजः : यु थानेन वागतीकृ य सवान् उिचतेषु आसनेषु उपावेशयत् । ततः -

‘‘अिप कुशलं पू1यानां सव@षाम् ?’’ इित पृnवान् ।

‘‘महाराज ! सव^ कुशलम् । भवतः अिप अनामयं सFभावयामः । बि9दपि'डतः अमान् सवान्
ादशवािषकाय स!ाय व-णीपं :ेिषतवान् । त! स!ं सा)ं वयं िनविततव9तः । व-णीपात्

िनवतमानैः अमािभः ‘भवदीयय यVय अवभृतनानम् अ भवित’ इित .ुतम् । अतः स वरं :याणं
कृ वा अ! उपिथताः’’ इित कहोडः उjवान् ।
‘‘अमाकं भाrयानां फलम् इदम्’’ इित महाराजः उjवान् ।

पुरताद ् आगतः बि9दपि'डतः कहोडम् अिभव9 - ‘‘मुिनवय ! अ! भवदागमनं िवशेषतः मम

भाrयपLरपाकं सूचयित’’ इित िवनयावनतिशराः अवदत् ।
‘‘कथिमव ?’’ इित साचय^ पृnवान् कहोडः ।

‘‘मुिन.ेd ! वादे परािजतं भव9तं जले अहं िनमÑªतवान् इित भावनया भवतः सुतः अnाव`ः मां वादे

िज वा नां िनमªियतुं वरमाणः आसीत् । भवान् : याग य मम :ाणान् रिwतवान्’’ इित ब9दी
उjवान् ।
िदOxढः इव कहोडः wणं मौनेन िथतः । ततः हषकिFपतशरीरः िविवधािभः भावनािभः युगपत्

आवेयमानः कथमिप आ मानं समावाय बि9दनं पृnवान् - ‘‘िकमाह भवान् ? मम सुतः अnाव`ः

भव9तं वादे परािजतवान् वा ? ाित सः ? तं DnPम् उ क'ठते मम |दयम् । दशयतु तं भवान्’’ इित
।

अnाव`ः पुरताद ् आग य शा<ोjे न :कारेण िपतरम् अSयवादयत । ‘‘आयुAमान् भव’’ इित वjुम्
इGछतः अिप कहोडय क'ठः तिFभत बाAपवृिZकलुषः जातः । पु!ं DnPम् इGछतः अिप तय चwुषी
बाAपावृते अnाव`म् अपnम् एव अपयताम् । युगपत् नानाभावनाः कहोडय मनिस उतू ाः । ‘बहोः
कालात् अन9तरं पु!ं पयािम’ इित हषः, ‘सविवªेतारं बि9दपि'डतं कथम् अयं बालकः एव

िजतवान्’ इित आचयम,् ‘एताशं पु!ं शापेन वयम् अहं िवकला)ं कृ तवान्’ इित Mयथा, ‘िपतुः
दरू ीभूतम् इमं दाLर]oयदrधा सुजाता कथम् अपालयत्’ इित िच9ता, ‘िवायां माम् अिप अितशयानः

लोके qयातः अभवद’् इित कृ तकृ यता - इित िविवधाः भावनाः वषाकाले नदी:वाहाः इव तय |दयं
पूरयि9त म ।

‘‘कहोडमुने ! एताशं Vािननं पु!ं लQधवान् भवान् नूनं ध9यः’’ इित जनकमहाराजः सादरम् उjवान्
।

‘‘महाराज ! एतदथम् एव जनाः पु!ान् कामय9ते । एतदथम् एव नायः दु सहाम् अिप :सववेदनां
सह9ते । पु!ः िवाम् उपा1य िपतृगणं तारयित, कुलं पावयित, कुटु Fबं रwित इित । मिषये सवम् इदं
स यं जातम् इित अहं ध9यः एव । ‘आ मा वै पु!नामािस’ इित .ुितम् अनुस9दधानः ‘मयैव
बि9दपि'डतः िविजतः’ इित आन9दतुि9दलः अिम । भगवतः उzालकय तपसां :भावः एव अयम् ।
मम पु'यरािशः पLरपः इित कारणाद ् एव अयं महानुभावः मंशे मुjामिणLरव जातः’’ इित वदन्
कहोडः आन9दबाAपान् व<ाeलेन :ौ छत् ।
पुरा यः बि9दपि'डतः गवय पवतः इव, दपय समुDः इव यते म, सः एव अधुना िवनयय
रािशLरव सौमनयय पुWः इव गोचरः अभवत् । कहोडः पु!म् अnाव`ं पृnवान् - ‘‘पु! !
बि9दपि'डताय वम् अ`ु6यः । इदान का तव भावना तिमन् ?’’

सः :.यावनतः उjवान् - ‘‘पू1य िपतः ! न मम ािप ेषः । बि9दपि'डतः भवतः मृ योः कारणम्
इित तमै अ`ु6यम् । तथा नातीित Vातवतः मम `ोधय िकमिप कारणं सF:ित नाित । तम् अिप
गौरवेण अहम् आिDये’’ इित ।

:ी या अnाव`ं वीwमाणः बि9दपि'डतः उjवान् - ‘‘पु!समान, अnाव` ! वयसा कनीयान् अिप वं
िवया गुणैः च सव@Sयः 1यायान् । गभथे विय वि प!ा दZेन शापेन तव अ)ािन व`ािण जातािन
। मम िपतुः व-णय :सादात् िकिeत् िदMयौषधं मया लQधम् अित । तेन िचिकि सतः वं
व` विवदरू ः सु9दरा)ः भिवAयिस । मिय वया दिशतं गौरवं Mयथ^ मा भूत् । अहं च अनेन `मेण
अपकित^ माजियतुम् इGछािम’’ इित ।
बि9दपि'डतय वचनेन सव@ स9तुnाः अभवन् । कहोडय तु |दयम् आन9दे म»म् ।

गिदतेन क'ठेन सः अभाषत - ‘‘`ोधः मानवय महान् श!ुः । पू1यय गुरोः उzालकय वचनं
िवमृ य `ोधवशीभूतः अहं वपु!य व`ा)तायाः कारणम् अभवम् । इदान पचाZापेन दrधोऽिम ।
बि9दपि'डतय :य ने मम पूणः िववासः अित । व-णराजय यVे मया कृ तेन स कमणा अिजतं
समतं पु'यं दातुम् अहं िस3ः । मम पु!य व`ा)ता अपगGछतु । तय शरीरं सु9दरं भवतु’’ इित ।

जनकराजय यVः यथािविध िनविततः । ऋि वजः दिwणािभः तृाः । :जाः भूLरभोजनािदिभः
स9तृाः । परेिव बि9दपि'डतेन व-णीपाद ् आनीतं िदMयम् औषधम् अnाव`य देहे लेिपतम् । ततः
तं बि9दपि'डतः मधुिवलानाF9याः नाः समीपम् नीतवान् । तयाः तटे िविधवत् होमः आचLरतः ।

ततः बि9दपि'डतः उjवान् - ‘‘अnाव`मुने ! इदान सकलाः देवताः मृ वा, व-णं राजानं च
6या वा, गु-ं िपतरं च नमकृ य :ाणायामं कृ वा अयाः नाः पिव!े जले नािह । ततः वं
सु9दरा)ः भिवAयिस’’ इित ।
तथा ितिमतेन मनसा सव^ कृ वा नातोZीणः अnाव`ः साचय^ स:ीित सहष^ सव´ः nः । तय सव@
अवयवाः व`तामुjाः आसन् । तय मुखे अपूव^ तेजः । शरीरे अतु ं सौ9दयम् । म9मथम् अिप,
अिवनीदेवते अिप {पेण का9 या च सः अितशेते इित सव@षाम् भावना सपिद उ पYा ।
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आन9दतुि9दलः कहोडः पु!ं िनभरम् आिलि)तवान् । तय नयनयोः आन9दबाAपाः सततं

¦वि9त म । कृ तVताभारेण :णÈः सः नै सह¦ं :णामान् समRय - ‘‘मम पु!य अ)ािन समािन
कृ तािन वया । हे निद ! इतःपरं तव नाम ‘सम)ा’ इ येव लोके :िस3ं भवतु । तव कितः लोक!ये
:सरतु’’ इित आशंसत् ।

अnाव`ः बि9दपि'डतम् अSयवादयत । सः जनकमहाराजय कहोडादीनां च अनुVाम् आशीवादं च
:ाRय व-णीपािभमुखः :िथतवान् ।

जनकमहाराजय कृ पया अnाव`ः सF:ित धन-धा9य-पशु-कनकािदसFपYः अभवत् । राVा किNपतैः
वाहनैः भटैः च अि9वतः अnाव`ः िप!ा कहोडेन, वेतुकेतुना च सह :थातुं िस3ः अभवत् ।

कहोडय सखा यVदZः सस9तोषं तान् आपृnवान् ।
कितपयिदनािन :याय ते सव@ महष@ः उzालकय आ.मं :ााः ।
मृतः इ येव सव´ः िचि9ततः कहोडः पुनः जीिवतः समायाित इित वाता सव! :सृता ।
आचयान9दभLरताः आ.मवािसनः सव@ तं DnPं धािवतव9तः । कहोडं वि9द वा अSयन9दन् ।
सुजातायाः आन9दं वणियतुं शQदाः नालम् । धाव9ती सबाAपनयना आग य सा तय पादयोः पिततवती
। तयाः बाAपाः कहोडय पादौ अिसeन् । ताम् उ थाRय, तयाः िशरिसजान् मृद ु संवाय कहोडः

उjवान् - ‘‘सुजाते ! सुपु!:सिवनी वम् । मा रोदीः । व पु!य अतु श या सवािण कnािन
तीणािन । िदAÄा वधस’े ’ इित ।

‘‘मातः ! अिभवादये । आिशिभः माम् अनुगृहाण’’ इित वदन् अnाव`ः सुजातायाः पादौ पृnवान् ।
तं सु9दरं युवानं Aा सुजाता िवमयो फुलोचना जाता । वपु!यैव क'ठ6विनः । न त! संशयः ।
िक9तु नयनासेचनकं {पम् । सूय:ितपिध तेजः ।  तयाः व`ा)ः सुतः ।  चायं म9मथोपमः
सु9दरा)ः । सा िकमिप वjुम् अशjा तम् एव पय9ती :ितमावत् िथता ।

‘‘सुजाते ! तव पु!य ईशं िदMयं {पं कथं जातम् इित वया न Vातम् । वादे व सुतेन परािजतः
बि9दपि'डतः व-णीपाद ् आनीतम् औषधिवशेषं :यु1य अnाव`ं सु9दरा)ं कृ तवान् । िवया पुरा
शोभमानः अयं सF:ित {पेण च शोभते । यागाथ^ व-णीपं बि9दना :ेिषतः अहं पुनरायातः ।
दाLर]oयं च दरू ीभूतम् । इतःपरं सुखने जीिवतुं शBयामः वयम्’’ इित कहोडः उjवान् ।

सुतं ढम् आिलrय तय मूि6न उपााय सुजाता उjवती - ‘‘जात ! नव मासान् उदरे धृ वा
:सववेदनां सोÔवा वां पािलतवती अहम् । सव^ कnं वाम् इदान पय9 या िवमयते । ध9यािम ।
वं िपतरं पुनः आनीतवान् । दाLरDयिपशाचं िनहतवान् । िपतृऋणं वया िनयािततम् । िचरं सुखं
जीव’’ इित ।
ततः सव@ महष@ः उzालकय सिYिधं गताः । सकलां वाता^ .ु वा ईषत् िमतं कृ वा महिषः -

‘‘अnाव`ः िपतरम् अिप िवया अितशेते इित मया Vातचरम् एव । अय मेधाश या वेदिवा

अथपूणा भूयात् । शतशः सह¦शः च िवािथनः अय अनु"हेण तेजिवनः भूयासुः’’ इित
अनुगृहीतवान् ।
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कालच`म् अाFयत् । कितपयािन वषािण यातािन । महष@ः उzालकय आ.मः धनसFपदा
धा9यसFपदा िवासFपदा च भLरतः MयजृFभत ।
यVाः बहवः आचLरताः । देशे सव! काले :जाः सुखन जीवि9त म ।
अnाव`ः ता-'येन शोभमानः, िवया राजमानः, िवनयेन ाजमानः सव@षाम् आदरय भाजनम्
अभवत् । यदा सः वेदान् अपठत्, यदा वा म9!ाणां Mयाqयानम् अकरोत् तदा ‘वाचां देवी तय मुखे

नृ यित, तयाः वणनूपुराणां नादः अमािभः .ूयते’ इित .ोतारः भावयि9त म । तय Vानं िवशालं
गFभीरं चेित िविद वा मुनयः अिप तदा.मम् आग य धम--दैवािदषु िवषयेषु वसंशयान् िनवे

अnाव`य मुखात् पLरहारान् लQ6वा स9तुnाः गGछि9त म । अनेके राजानः महाराजाः च`वितनः च
अnाव`य दशनं :ाुम् आ.मम् आग य लQधध9यभावाः िनवत9ते म ।
य! ािप :मुखाः यागाः यिद :वत9ते त! अnाव`ः अ6वयु वेन आहxयते म । यVिविधषु तय Vानं
िनदnु ं िनAकृ nं चेित सव@ िवविसव9तः आसन् ।
कदािचत् उशीनराणां राजा यVं किeद ् आचरत् । वेतके तुः अnाव`च त! गतव9तौ । :ातः
यVि`याः :ावत9त । अपराÍे ऋषयः िवांसच नानािवषयेषु चचा^ कुवि9त म । वादाः जनानां
कुतूहलं वधयि9त म । विधAणनू ां िवदषु ां सः सुवणावकाशः आसीत् । त! अnाव`य वा:वाहैः
अवशीभूताः नैव आसन् ।

एकदा ‘<ीणां वेदा6ययनं िविहतं न वा ?’ इित िवषये चचा :वृZा । त! कचन ऋिषः उjवान् -

‘‘अnवष^ ाणम् उपनयीत । तं वेदम् अ6यापयीत’ इित .ुितः । <ीणाम् अ वे उपनयनादीनाम्

आवयकता नाित । यVानुdानय :नः एव नाित । त सव^ <ीणाम् अनावयकम् । ताः यिद
प युः अनुवतनं कुयुः तावता अलम् । <ीणां लौिककं Vानं भवतु नाम, आ6याि मके Vाने तासाम्
अिधकारः नाित । ज9मा9तरे पु-ष वं :ाRय अ6ययनं कुव9तु । आ6याि मकं Vानं :ाRनुव9तु च ।
<ीज9मिन तY सा6यं, न साधु च’’ इित ।

अnाव`ः एतत् िनराकत^◌ु िस3ः भू वा िकिeद ् वjुम् ऐGछत् । तदा पnः मधुरः कोमलः <ी6विनः

.ुतः - ‘‘wFयताम् । <ीसFब9धी िवषयः इित अहम् अ! मम वादं :तोतुम् इGछािम । ऋिषवय´ः
िविः च मम् अवसरः देयः’’ इित ।
सव@ कुतूहलेन अपयन् । त! काचन ऊनषोडशवषा फुरदना आयतनयना युवितः गोचरीभूता ।

उशीनराणां राजा आदरेण तां पयन् - ‘‘अयां सभायां िवा :थमं थानम् अहित । िवाव सु न च
िल)ं न च वयः ग'यते । शा<ानुसारेण तकानुगु'येन वjुं सव@षां समानः अवकाशः अित । अतः
ववादं :तोतुं तुSयम् अवसरं ददािम । :तूयतां वादः’’ इित उjवान् ।
कांयघ'टानादमधुरेण 6विनना सा युवितः वादं :ारQधवती - ‘‘Vानं :ाुं िववरहयं साwा कत^◌ु च
पु-षाणाम् इव <ीणाम् अिप इGछा वतते । आ मिन <ी पुमान् इित भेदः नाित । वेदः Vानम् । वेदम्

अ6येतुम् आकाÇा य! वतत,े त! तय बोधनं युjम् । "हणे धारणे अथावगमने च काचन <ी समथा

चेत् तयै वेदः िकं ना6याRयते ? प युः सेवा प 9या कतMया । तय यVकाय@षु सहकारः देयः तया ।
सा तय पु'यय अध^ लभते इित अतु नाम । िक9तु Vानं िवना मुिjः न से यित । Vानं च वयं
:य नेन :ाMयम् । पितः महाVानीित प नी Vानवती न भवित । अतः <ीिभः अिप अ6ययनं कतMयम्

। .वण-मनन-िनिद6यासनािन वयं कतMयािन । िजVासा, Vानशिjः च <ीपुंसोः समाना । एवं
िथते <ीणां सृिnः अ6ययनाथ^ न जाता इित न साF:तम् । नेदं िववेिकनां वचनम्’’ इित तया वादः
:तुतः ।

कचन मुिनः म.ूिण संवारयन् उjवान् - ‘‘िक9तु <ीषु वाभािवकम् अशुिच वम् अित । :ितमासं
<ी रजवला भवित । सा वेदा6ययनं कत^◌ु कथम् अहित ?’’ इित ।

सा त-णी :नं .ु वा न िवचिलता अभवत् । ढया वा'या सा उjवती - ‘‘मांसमªारjािदिभः

धातुिभः युjे मानुषे शरीरे शुिच वय का वाता ? <ी वा पु-षो वा, शरीरं तु सवय
मांसािथरjािदिनिमतम् एव । सवय शरीरं मलमू!भा'डम् एव । कय शरीरं रोगैः ि`िमिभः वा न
पीिडतम् ? एतान् सवान् दोषान् अगणिय वा पु-षाः अ6ययनं कुवि9त खलु । :कृ ितिनयमेन लोके

<ीणां पु-षाणां च ज9मदा!ी <ी एव। तदथ^ रजःसFपक व सु िदवसेषु अ6ययनं मातु इ युGयताम् ।
िक9तु <ीमा!य अ6ययनं मातु इित कथम् इदम् ?’’ इित ।

सभायां मौनं :सृतम् । ऋषयः परपरं मुखािन िवलोिकतव9तः । कश्िचद ् िवान् उjवान् -

‘‘पु!ाणां :सवः, िशशूनां पालनं, वैवदेवाथ^ पाकः, प युः सेवा, यVकायसहकारः इित बहxिन
कायािण <ीणाम् । अ6ययनाय तासां समयः एव नाित । ि<योऽिप यिद अ6ययनम»ाः भवि9त तिह
लोकया!ा कथं :चलेत् ?’’ इित ।

‘‘पु-षाणाम् अिप धनाजनं, कुटु Fबभारिनवहणं, राजकायािदषु Mयवहारः, गृहय रwा इित बहवः भाराः

। अ6ययनाय तैः कथम् अवकाशो लSयते ?’’ इित त-णी पृnवती ।

‘‘बाNये अ6ययनम् । तदा एते भाराः न भवि9त ।’’

‘‘<ीणाम् अिप बाNये अ6ययनं भवतु । तदा तासाम् अिप भवदj
ु ाः कतMयभाराः न भवि9त । काश्चन
ि<यः लोकMयापारे अनासjाः यावªीवं वािद9यः आसन् इित िकं भविः न .ुतम् ? वेदेAवेव

काचन म9!दिश9यः स9तीित िकं िवमृतम् ?’’ इित त-'या :ितपािदतम् । सSयाः ‘साधु साधु’ इित
अ)ीकारं सूिचतव9तः ।
‘‘तायः अ वे  िव9ते ?’’ इित कचन मुिनः पृnवान् ।

‘‘अािप िव9ते िवोत9ते च । मम माता सFपूण^ वेदम् अधीतवती । सा प युः सेवायां वा
िशशुपालने वा ितलमा!मिप अनादरं न कृ तवती । त! :माणं मम पू1यः िपता अ!ैव वतत’े ’ इित
त-णी सािभमानं भिणतवती ।

‘‘वयं तव वादम् अनुम9यामहे । युवते ! तव पू1यः िपता कः इित Vातुम् इGछामः’’ इित अnाव`ः
सादरं सकुतूहलं च पृnवान् ।

युवितः त!ोपिवnं तेजिवनं विपतरं AÄा असूचयत् । सः उjवान् -‘‘मां वदा9यं कथयि9त । इयं
मम सुता सु:भा । अनया उjं सव^ स यम् । मम प नी वेदा6ययने वेदाथिवचारे च माम् अिप अितशेते
। पितसेवायां तया कदािप लोपः न कृ तः । सुतां सैव अ6यािपतवती । शा<ा6ययनम् अिप कृ तवती
सु:भा । पु!ी अिप इयं मम पु!ायते’’ इित ।

अnाव`ः सSयान् उिzय उjवान् - ‘‘युिjयुjं वचः बालादिप ि<यः अिप "ाम् एव । सु:भया
:ोjं युिjयुjम् । अनेकाः ि<यः म9!दिश9यः पू1याः सि9त । काचन ि<यः िवरािग'यः
वािद9यः च सि9त । ोपदेशय वेदा6ययय च ि<यः अिप अहाः इ य! संशयः नाित’’ इित ।
तय िदनय चचा त! समाा । सायंसवनाय ऋि वजः िस3ाः अभवन् ।
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उशीनरदेशात् आ.मम् आगतय अnाव`य |दये सु:भायाः Mयिj वं नृ यित म । तयाः
.वणमधुरवाणी तय कणयोः गुWित म । तयाः :सYम् आ मिववासोतकं मुखं सदा तेन मयते
म । आयते तयाः नयने सकलं िववं DnPम् उ सुके इव तय भातः म । ता-'ये पादापणं कृ तव याः
तयाः {पं पुनः पुनः तय नयनपथे आगGछित म । गहने शा<िवषये मनः योजियतुं यदा सः :य नं

कृ तवान्, तदािप सु:भायाः िच9ता म6ये :िवशित म । ‘एवं मा भूत,् |दयम् अ6ययने िनरतं भवतु,

तया मम िकम्’ इित बहPधा अnाव`ः िवचाLरतवान् । िक9तु िनय9!णं िविGछ मनः ताम् एव मरित
म ।

पुनः सा युवितः DnMया, तया सह सFभाषणीयं, तयाः समीपे थातMयम् इित इGछा तय मुहPः

अजायत । अ6ययने शा<चचायाम् अYपानािदषु च तय आसिjः wीणा जाता ।

पु!य अ9यमनकता सुजातया Vाता । माता खलु िशशूनां सव^ साधु असाधु च शीं Vातुं :भवित ?

कमाद ् अयम् अYपानािदषु आसिj न दशयित इित :थमं तयाः िच9ता जाता । िकम् अय
देहारोrयं नाित इित सा आदौ िचि9ततवती । रोगबाधा कािप नाित इित Vातवती सा कारणा9तरं
िविजVासमाना पु!य यौवनोिचताः आकाÇाः जाताः युः इित ऊहां कृ तवती ।
कदािचद ् अnाव`ः वय पुरः थािपतािन फलािन मूलािन च अपृशन् शू9यAÄा आकाशम् एव

अवलोकते म । तं Aा सुजाता पृnवती - ‘‘जात ! िकं िच9तयिस ? िकमथ^ तव अिचरात्
आहारेऽिप आसिjः नाित ?’’ इित ।

‘‘मातः ! न िकिeत्’’ इित अ9यमनकः अnाव`ः उjवान् ।

‘‘पु! ! विय िकमिप पLरवतनं जातम् । गते मासे यVात् :ितिनवृZः वं न ािप आसिj दशयिस ।
िकमिप सदा आलोचयिस । वद, िकं कारणम् ? मातुः समीपे अिप तव िव¦Fभः नाित िकम् ?’’
इित सुजाता पुनः पृnवती ।

िकिeत् आलोGय मातुः मुखं पयन् अnाव`ः उjवान् - ‘‘अFब ! वया सFयक् ऊिहतम् । यVे

काeन त-णीम् अपयम् । तयाः {पं, िवा, धीरवभावः, वािrमता इित गुणाः माम् आकषन् ।
अ6ययने मनः योजियतुं मया :य ने कृ तेऽिप तत् ताम् एव िच9तयित । तां पुनः DnPं |दयं वा छित ।
वRनेऽिप ताम् एव पयािम । न जाने कथं मनः ितिमतं कतMयम् इित’’ इित ।
एतत् .ुतव याः सुजातायाः |दयं स9तोषेण भLरतम् अभवत् । यौवने िथतः पु-षः त-'या आकAयते
इित वाभािवकम् इित सा Vातवती । अnाव`ः सF:ित सु9दरा)ः, त-णच । त-'यः तेन
आकिषताः भवि9त इित च तया Vातम् । अतः सा सु:ीता पृnवती - ‘‘व स, का सा क9या ?’’ इित
।

‘‘सा खलु वदा9यमहष@ः पु!ी । तयाः नाम सु:भा इित ।’’

एतत् .ुतव याः सुजातायाः महान् हषः जातः । पु!य पLरणयः भवतु, नुषा गृहम् आगGछतु,
िवहरमाणौ युवदFपती Aा तुAयेयम् इित तयाः मातृ|दये आशा पिवता । पु!ः अनु{पायां

क9यायाम् अनुरjः इित च सा अ|Aयत् । सा सकुतूहलं पु!य मुखं पय9ती पृnवती - ‘‘वदा9यमहष@ः

नाम मया .ुतम् । ताशय तपिवनः सुतायां तव :ीितः जाता इित महतः :मोदय िवषयः । पु!,

अिप सा सु{पा ?’’

‘‘अFब, सु:भा इित तयाः नाम अ9वथम् । तयाः मुखे िवाकृ तं तेजः देदीRयमानं यते । तयाः
वाचातुय^ िवचार:ितभां च वणियतुं शQदाः नालम् । तयाः दशनेन वतुतः मुrधोऽिम ।’’
‘‘भवतु । तव कािप िच9ता मा भूत् । वाशं िवाव9तं सु9दरं पितम् आुं सािप क9या पु'यसह¦ं
कृ तवती यात् । तव िपतुः मुखने :तावम् इमं कारियAयािम । अिचरात् तव मनोरथः सफलः
भिवAयित ।’’
मातुः वचनं .ुतवतः अnाव`य |दयं :सYम् अभवत् । वेतके तुना सचाLरिभः च अयं िवषयः
Vायते चेत् ते हायं कुयुः इित च आलोिचतं तेन ।

‘‘अFब, के वलं िपतरं ूिह । अ9यय कयािप कण@ िवषयोऽयं मा म पतत्’’ इित अnाव`ः मातरम्
अयाचत ।
सुजातायाः मुखे म9दहासः उ पYः । िवावान् अिप, Vानवान् अिप, :ितभावान् अिप के षुिचत्
िवषयेषु साधारणः इव Mयवहरित मनुAयः इित सा िचि9ततवती । ‘भवतु नाम’ इित च पु!म् आवासयत्
।

***
वदा9यमहष@ः आ.मे कहोडमुिनः सादरं वागतं :ावान् । अnाव`य पLरचयः पूवम् एव जातः
यVशालायाम् । तय यVकायनैपु'यं शा<वैदAु यं च वदा9यमहिषः एव :शंिसतवान् । लQधावसरः

कहोडमुिनः वय आगमनय उzेशं िववृतवान् - ‘‘महष@, उशीनरमहाराजेन िनवितते यVे मम सुतः

अnाव`ः भवतः सुतां सु:भां nवान् । तयाः {पेण िवया :ितभया च सः आकृ nा9तर)ः ।

आवयोः कुटु Fबयं यिद िववाहसFब9धेन योिजतं यात्, महतः हषय िवषयः भवेत् । पु!याथ@ क9यां

यािचतुम् आगतः अिम । उदारेण मनसा अनुगृÍातु भवान् । भवतः सुतां ददातु मम पु!ाय ।

अमंशतरोः वृ3ौ साहाXयम् आचरतु’’ इित ।

वदा9यमहष@ः अिप मुखं िवकिसतम् । ‘‘अयं मम महतः स9तोषय िवषयः । परं मम प 9याः सुतायाः

च अिभ:ायम् अिविद वा नाहं िकमिप वjुं समथः । तयोः हाद^ भावं Vातुम् इGछािम’’ इित सः
उjवान् ।

‘‘शीं सव^ िवचाय कथयतु अ!भवान्’’ इित कहोडः िवVािपतवान् ।

‘‘अ भवान् िव.ाFयतु । वः सव^ कथियAयािम’’ इित वदा9यमहिषः आवासयत् ।

आ.मे हLरणीव सeर9ती, िपकव मधुरं वद9ती, अितिथस कारे मुqयं पा!ं वह9ती सु:भा कहोडय
मनः िवनयािदिभः गुणैः आकषत् । ‘एताशी िवासFपYा गुणभूिषता क9या नुषा भिवAयित चेत्
नूनम् अमाकं वंशः समुYितम् एAयित’ इित सः िचि9ततवान् ।
परेिव वदा9यमहिषः कहोडम् उjवान् - ‘‘मुन,े भवतः सुतः अमदा.मम् आग य ि!ािण िदनािन
वसतु अ! । वयं तं परीिwAयामहे । ततो िनणयं विदAयामः’’ इित ।
कहोडः ‘भवतु तथा’ इित अ)ीकृ य वदा9यं त प न च :णFय वा.मम् आगतः । िवषयं यथावत्
प 9यै पु!ाय च िनवेिदतवान् ।
अnाव`ः परेिव एव :िथतः । वदा9यमहष@ः आ.मे अितिथ{पेण कितपयािन िदनािन वासं कृ तवान्
च । महिषः त प नी तयोः पु!ी सु:भा च सूBमेिwकया बहPधा तय परीwां कृ तव9तः । न ािप तय
लोपः nः ।
ततः वदा9यमहिषः अnाव`म् आहxय समीपे उपवेय उjवान् - ‘‘िचरWीिवन्, अnाव`, भवतः सव@
गुणाः अमSयं रोच9ते । .ेdेन चाLर येण च भवान् अमान् :ीणयित । तथािप ......’’

‘‘तथािप िकम् ?’’ अnाव`ः पृnवान् ।

‘‘अमाकं कुटु Fबय कचन सF:दायः वतते । तदनुसारेण भवान् उZरिदिश :याय िहमव9तं पवतं
गGछेत् । त! कुबेरय रा1यम् अित । तय दशनं कृ वा पुनः उZरयां िदिश भवता :यातMयम् । त!
उZराqया राVी िवशालं देशं :शाित । सा भवता DnMया । कुबेराय उZरायै च प!ं दायािम ।

तयोः उZरं ताSयां लेखिय वा भवता आनेतMयम् । तथा कLरAयिस चेत,् सु:भा तव पािणं "हीAयित’’
इित

‘‘भवतु तथा । प!यं ददातु भवान् । अहं ग वा उZरम् आनेAयािम । ततः सु:भां पLरणेAयािम’’ इित
िनचलेन वरेण अnाव`ः अवदत् ।
वदा9यमहिषः भूजप!े वीयं स9देशं गुिलRया िलिख वा अnाव`ाय दZवान् । कुबेरय रा1यं ग9तुं
माग^ च सूिचतवान् । तदनुVां :ाRय अnाव`ः पुनः उzालका.मं गतः । िप!ोः मातामहय च
आशीवादं :ाRय शुभिदने उZरिदगिभमुखः :िथतः ।
कितपयिदन:याणान9तरं िहमालयपवतय :थं :ाRनोत् अnाव`ः । वस9तकालः िहतकरः आसीत् ।
वृwाः फलपुAपभLरताः आसन् । सृnेः मिहमानं Aा िवमयान9दभLरतः अnाव`ः इ9Dादीन् देवान्
6यायन् :याित म । गगनं चुFब9तिमव िथतम् अ युYतं रजतािDं भूयो भूयः :णमित म ।
यदा सः कुबेरय राजधान :ाRनोत्, तदा िनदाघः । तथािप त! शै यम् एव आसीत् । िहमं Dवीभूय

नदी{पेण :वहित म । अnाव`ः कुबेरय सौधं :ाRय ारपालकान् िवVािपतवान् वकायम् । ते च

अ9तः ग वा महाराजाय सव^ िनवे :ााVाः - ‘‘महाराजः भवदागमनेन अतीव स9तुnः । भवान्

अितिथगृहे सF:ित िव.ाFयतु । नानपानभोजनािद वीकरोतु । ततः महाराजः भव9तं DBयित’’ इित
उjव9तः ।
तथा अnाव`े ण सवम् अनुिdतम् । सायं वयं महाराजः कुबेरः तं वागतेन अSयन9दत् । वाथानं च
नी वा त! यानां पि'डतानां पLरचयम् अकारयत् । ततः उjवान् - ‘‘मुिनवय, भवतः गु-कुलय

कुलपतेः उzालकय सव^ कुशलं सFभावयािम । भवतः :याणं िनबाधम् आसीत् इित च िवविसिम ।
भूयांसं पLर.मं सहमानः भवान् अ! आग य वपादपश@न मम रा1यं पावनं कृ तवान् इित िनता9तं
कृ तVोऽिम । भवदागमनय कारणं Vातुम् इGछािम । भवतः वायं .ोतुम् उ क'ठते मे चेतः ।
अनुगृÍातु आदेशेन भवान्’’ इित ।

अnाव`ः वागमनय कारणं संwेपेण किथतवान् । वदा9यमहिषणा दZं प!ं कुबेराय दZवान् ।

त पिठ वा स9तुnः कुबेरः - ‘‘वदा9यमहिषः अमाकं सव@षां पू1यः । तदाVानुसारेण अ! आगतः

भवान् अमाकं आचायदेशीयः । यावद ् भवान् इGछित, तावद ् अमाकं रा1ये वगृहे इव िव¦Fभेण
वसतु । सव^ सौिव6यं भवदनुकूलं मया कNपियAयते’’ इित :ोjवान् । आशु अिधकाLरणम् आहxय सव^
यथोिचतं िवधातुम् आिदnवान् । राजाVानुसारेण अnाव`य राजोपचारसिहता सेवा कृ ता सव´ः ।

परेिव आथानम'डपे अnाव`ः उYतेन आसनेन सभािजतः । अRसरसः इव वेषभूषािदिभः शोभमानाः
सु9दयः नतयः नाÄेन तय मनोरWनं कृ तव यः । अnाव`ः सव^ पयYिप अFभिस िथतं पTप!म्
इव िनल@पः अवतत ।
नृ यान9तरं कुबेरः एका9ते अnाव`े ण सह उपिवnः । सेवकाः मपा!ं चषकयं च आनीय त!

थािपतव9तः । कुबेरः उjवान् - ‘‘मुिनकुमार ! भवान् यागेषु सोमं पीतवान् । ततोऽिप अिधकं मधुरं
सुखदं च |ं मम् अ! अित । साधारणमानवानाम् इदं दलु भम् । इदं पी वा भवान् रसनाज9म
साथककरोतु । भवता सह पानं कुवतः मम सुखमिप िगुणं भिवAयित’’ इित ।

अnाव`ः सिवनयम् उjवान् - ‘‘राजन्, भवतः सव^ शोभते । िक9तु अहं वेदाSयासिनरतः । न
मपानं मम उिचतम् । wाFयतु भवान् । नाहं त! आसjः ।’’
कुबेरः सिमतम् अभाषत - ‘‘भवता मनसaोचः न कतMयः । अ! देशे शीतमये मपानं :शयते ।
न च ते िपता गु-ः वा अ! :वृZं Vायित’’ इित ।
अnाव`ः उjवान् - ‘‘अ9यः कचन DBयित Vायित वा इित धमः न आचरणीयः । यमो वैववतः
|िद सदा संिनिहतः । तेन िववादः यथा न यात् तथा अहम् आचरािम । मम िनब9धं मा करोतु

भवान्’’ इित ।

कुबेरः ‘तथातु’ इित सिमतम् उjवान् । ततः पृnवान् - ‘‘ मुिनवय, नतकनां नृ यं nं खलु । िकं

भवते नृ यम् अरोचत ?’’ इित ।

अnाव`ः उjवान् - ‘‘राजन्, नाहं नाÄे पLरणतः । मम अ6ययनं तु के वलं वेदािदषु । कथमहं त!
िकमिप वjुं समथः ?’’ इित ।

कुबेरः अवीत् - ‘‘गGछतु तत् । अिप नतकनां {पं भवते अरोचत ?’’

अnाव`ः उjवान् - ‘‘महाराज ! नाहं त! आसjः । मम मनः तदा िवचारा9तरे म»म् आसीत् ।
नतकनां {पं वा देहसौdवं वा नाहं वीिwतवान् ।’’

‘‘मुिनवय ! एताः ग9धवि<यः । अि9वAय अि9वAय {पवतीः नृ यनैपु'यवतीः वयं कला:ो साहनाय
अ! िनयुjव9तः । त! अनादरः न दशनीयः । भवाशैः तासां सौ9दय^ DnMयम् अनुभिवतMयं च’’ इित
कुबेरः सिवमशम् अकथयत् ।

‘‘अनादरः कतMयः इित मया िकमिप न कृ तम् । ऋAया.मे संवृ3य मम ने!ं सवाः नारीः मातृ{पेण
पयित । न त! देहसौ9दय^ वीwते’’ इित सिवनयम् अnाव`ः उjवान् ।

‘‘अ! ताशी भावना नोिचता । एताः सवाः वारा)नाः । न िववािहताः । अितथीनां स काराय एताः

पोिषताः । िनसaोचम् एताः DnPं योrयाः । कामोऽिप पु-षाथः इित शा<मेव वदित खलु ?’’ इित
कुबेरः उjवान् ।

‘‘महाराज, wाFयतु भवान् । स96योपासनावेला उपिथता । अनुजानातु माम्’’ इित वदन् अnाव`ः
कुबेरय अनुमितं :ाRय वकतMयाथ^ िनगतः ।
राि!भोजनं कृ वा अnाव`ः अितिथगृहे मृदशु Xयायां वुं िस3ो भवित म । तदा मWुलः नूपुरनादः
.ुतः । ारे िथता युवितः काचन nा । तयाः हते राजतं भाजनम् आसीत् । तिमन् दrु धपा!ं
ताFबूलं च यते म । आथाने nासु नतकषु सा अ9यतमा यािदित अnाव`े ण ऊहा कृ ता ।
सम9दहासं तं Aा रजतभाजनं फलकय उपLर िनधाय सिवलासं िथता सा सु9दरी ।
‘‘का वम् ? के न :योजनेन अ! आगमनम् ?’’ इित अnाव`ः पृnवान् ।

‘‘मुिनत-ण ! नृ यं कुवती अहं भव9तं nवती । तेजसा ाजमानं भवतः मुखं पय9 याः मम |दये
मोहः उ पYः । वया सह सुखम् अनुभिवतMयम् इित तीेGछा जाता । अनुगृहाण’’ इित कटाwेण तं
वीwमाणा उjवती ।
अnाव`य |दयम् अकFपत । सः wणं िनमीिलतने!ः अघमषणसूjं मनसा जिप वा ितिमत|दयः

ताम् अवदत् - ‘‘ऋिषकुलो पYः अहम् । प 9याः ऋते अ9यां कामिप नार मनसािप न िच9तयािम ।
गFयतां वया ।’’
सा उjवती - ‘‘मुिनवरे'य ! याचमाना नारी न िनराकरणीया इित धमः । धमकामौ उभाविप कथं
यजिस ?’’

‘‘धमपदेशः वया न कतMयः मम । गFयताम्’’ इित ढेन वरेण अnाव`ः उjवान् । सा कुिपता
सती ततः िनगता ।
गतािन कितपयािन िदनािन । तेषु अnाव`ः कुबेररा1यय गगनचुFबीिन िगLरिशखरािण, वGछजलाः
नदीः, दपणवत् शोभमानान् कासारांच nवान् । त! देशे िविशnािन क9दमूलफलािन च सादरं
राजसेवकै ः उपा|तािन भु वा आन9दम् अनुभूतवान् । ततः कदािचद ् राजानं Aा आिशषो द>वा

अवीत् - ‘‘राजन् ! भवता ि`यमाणः अितिथस कारः देवोिचतः । अ! सव^ पु-षायुषं िनमेषकालवत्

यापियतुं शयम् । तथािप मया महष@ः वदा9यय आदेशः पालनीयः । इतोऽिप उदीGये देशे
उZरानाFन राV स9य मया िनवतनीयम्’’ इित ।

‘‘मुिनवय ! भवतः वैराrयं Vानं तपचया च अमान् िनता9तम् आन9दयि9त । पुनः कािनिचद ् िदनािन
अ!ैव उिष वा अमान् भवान् अनुगृÍातु इित अमाकं मनीषा । यिद गुरोः आVा पालनीया, तिह
नाहं त! िव¨नो भिवतुम् इGछािम । उZरां िदशं ग9तुं सुिवधां कNपियAयािम’’ इ यु वा कुबेरः
अिधकाLरणः आहxय तान् यथोjकरणाय आिदशत् ।
अnाव`े ण साकं च वारः भटाः :िथताः । अवतरान् आ- तैः :याणम् आरQधम् । कFबलाः,
आहारपदाथाः, पेयं जलं च तैः नीतम् । पwम् एकं :याय ते सव@ उZरायाः रा1यं :िवnव9तः ।
राजधानीम् आसा त! यान् अिधकाLरणः स9य अnाव`ः वागमनोzेशं किथतवान् । ते तिषयं
राV िनवे तयाः अनुमितं :ाRय अnाव`ं भMये सौधे :वेिशतव9तः । :िवnमा!ः एव अnाव`ः
त! येन िवशेषेण आश्चय चिकतः अभवत् । सौधे सव! ि<यः । नारीमयोऽयं नूतनः लोकः इित तय
: यभात् । दायः अnाव`ं भMये :शाले उपावेशयन् ।

‘‘अ! िथतः पू1यः िकिeत् :ितपालयतु । राVी आग य भवते दशनं दायित’’ इ यु वा दायः
अप`ा9ताः ।

अनितकाले गते राVी उZरा त! आगता । तयाः वयः उपच वाLरंश- वषा मकम् इित अnाव`य
: यभात् । िकिe थूलािप सु9दरी । राजभावय गाFभीय^ गवः दपच तयाः मुखे य9ते म ।

अnाव`ः वेदम9!ैः ताम् अिभनि9दतवान् । सा िकिeिदव अवनतिशराः तं नमकृ य - ‘उपिवशतु
भवान्’ इ यु वा वयमिप सुवणमये आसने आसीना अभवत् ।

‘‘मुिनः कचन आगतः इित .ु वा कोऽिप वेतजटाधारी वृ3ः आगतः इित मया िचि9ततम् । िक9तु

अ!भवान् त-णः {पसFपYच । महान् मे :मोदः’’ इित तया उjे अnाव`ः - ‘‘त-णो वा वृ3ो
वा, मुिनरेवाहम्’’ इित सिमतम् अवदत् ।

‘‘म9मथः यिद मुिनवेषं धरित, सः एवं यते इित मे :ितभाित । भवतः नाम अnाव`ः इित .ुतं मया
। {पय नामधेयय च िवरोधं महा9तं पयािम । वतुतः व`ाः अिप सु9दरािण रमणीयािन च
नामधेयािन धरि9त । भवाशय के न इदम् अनुिचतं नाम कृ तम् ?’’ इित सकुतूहला राVी पृnवती ।

अnाव`ः वकथां संwेपेण किथतवान् । ‘‘अमzेशः भव पादपश@न पिव!ीकृ तः । भवदागमनय
:योजनं Vातुम् इGछािम’’ इित त9मुखम् एव अवलोकमाना राVी उjवती । अnाव`ः तदा यVम'डपे
सु:भायाः दशनं, त! जातं वानुरागं, ततः वदा9यमुिनदशनं च कथिय वा - ‘‘महिषः वदा9यः माम्

आिदnवान् यत् ‘राVीम् उZरां स9य आगGछ । ततः सु:भायाः पािणं "हीAयिस इित । अतः अहं
सF:ित अ! अिम’’ इित उjवान् ।
‘‘एव नु ?’’ इित राVी उZरा उyैः हिसतवती । ततः उjवती - ‘‘मुिनवय ! :थमं नानपानािद
वीकृ य िव.ाFयतु । अधुना मम राजकायािण भवि9त । रा!ौ िमलाव’’ इित ।
अnाव`ः तदादेशानुसारेण अभूतपूवाः सेवाः अनुभूतवान् । तेन िनिष6यमानाः अिप दायः तं मªनगृहं
नी वा सुखकरेण उAणजलेन नपिय वा सुगि9धिभः अ)रागैः तय अलaारं कृ तव यः । .ेdािन
दकु ू लािन अधारयन् । िविवधािन पाYािन च पयवेषयन् । तावत् तेन अnािन वादिू न फलािन च
आपयन् ।
रा!ौ दायः ‘राVी भव9तम् आ¶यित’ इित तं तयाः :कोdम् अनयन् । तिमन् कोdे :िवnमा!े ारं

िपिहतम् । दायच अयाः अभवन् । पुरतात् िदMये भMये िवशाले मeे उZरा शियता nा । तदा
राÕयाः शयनकोdं :िवnः अिम इित अnाव`े ण Vातम् । अnाव`म् आगतं िवVाय सा
िकिeदYु िमतमुखी ‘वागतम्’ इित Mयाहरत् ।

अnाव`ः राVीम् अपयत् । तयाः {पं सूBमतमे व<े पnं यते म । अ)सौdवेन सा सकलाः

अिप युवतीः जेतुं शनोित इित अnाव`य अभात् । सिवलासं कटाwेण तं िवलोकमाना राVी ‘‘मुिनम9मथः मeम् इमम् अनुगृÍातु’’ इित :ािथतवती ।

‘‘राVी मां wाFयतु । त! उपवेnPं न मम अिधकारः । अहम् अ!ैव उपिवशािम’’ इित वदन् अnाव`ः
िभिZसमीपथे किमंिचत् पीठे उपिवnवान् ।

राVी पानपा!ेण चषकं पूरिय वा वNपं पी वा घूणम ाननयना उjवती - ‘‘मुिनम9मथ, स यं ते
िनवेदयािम । मम देहः मदनाि»ना तRयते । दाहम् इमं शमियतुं वम् एव समथः । उ कि'ठता अिम ।
वां nव याः मम कामिवकाराः जाताः । तवािल)नेन यौवनसुखम् अनुभिवतुम् इGछािम’’ इित । एवं
वद9ती राVी अnाव`य समीपम् आगFय बाहPSयां तं िनभरम् आिल)त् ।
िदrा9तः अnाव`ः अजगरा◌ािलि)तः हLरणः इव wणं िकमिप कतु^ नाशनोत् । ततः मनोबलेन

कायं िथरीकृ य बलाद ् आ मानं तयाः बाहP-ब9धनात् अमोचयत् । ‘‘रािV ! अहं भव याः सुतः इव

। नेदं चLरतं यु1यते’’ इित अवदत् अnाव`ः ।

‘‘मदनसु9दर ! औिच यानौिच ययोः चचायाः न अयं समयः । वदा9यं सु:भां मुनीन् आ.मं च िवमर
। मया सह अ!ैव वस । िवना िच9तां सवान् भोगान् अनुभव । इदान मम कामनां साथककु-’’ इित
आतवरेण उZरा :ािथतवती ।

‘‘रािV ! िकिमदं कÀयते ? :ायशः मपानय अयं पLरणामः । सु:भा मया िवमतMया वा ?

िधक् रा1यम्, िधक् भोगान् । समत-भूम'डलािधप येनािप नाहं सु:भां िवमरािम । माम् अ!

पे्रषयता महिषणा वदा9येन अनुिचतं कृ तं म9ये । :ायः महिषः तव िनजं {पं न जानाित । िधक् वाम्

। अ!ाहं wणम् अिप न थायािम । इदानीमेव इतः :थाये’’ इित िनdPरेण वरेण उ वा अnाव`ः
वLरतैः पदैः ततः :िथतः ।

‘‘साधु अnाव`मुने साधु । ध9यो भवान् । मम परीwायां वं िवजयं :ावान् । वाशं िजतेि9Dयं
वसु9धरा कदािचदेव :सूते । सु:भा नूनं भाrयशािलनी । एका9ते नारी कामयमाना वयम् आ मानं
यदा अपयित, तदा तां िनराकुवाणाः पु-षाः िवरलतमाः । त!ािप दरू देशे यौवनथः चारी कािमन
वयं :ाां ितरकरोित चेत् सः िनच:चं िजतेि9Dयः । सु:भायां भवतः :ेम स यम् । भवतः :ेम
कामातीतम् । भव9तं परीिwतुं नाटकम् इदं मया कृ तम् । यथा भवता उjं तथा मम पु!ः

भव समानवयाः । सः अधुना गु-कुले वसित िवाSयासाय । महष@ः वदा9यात्, महाराजात् कुबेराy

भवदागमनं मया िविदतचरम् । तदzु ेशच Vातपूवः । अतः एव परीwां कृ तवती । त! उZीणः भवान् ।

महषये लेखं दायािम । ग वा सु:भां सहधमचाLरण कृ वा दीघायुः यशवी सुखं जीवतु भवान्’’ इित
राVी उZरा सािभमानम् अवीत् ।
ततः सा प!ं लेखिय वा अnाव`ाय दZवती । प!ेण सह अपारां सFपदं च अnाव`ः :ाRनोत् । सुखं
यथा सः उzालका.मं :ाRनुयात् तथा Mयवथाम् अिप अकरोत् राVी ।
सवान् िवचारान् मा!े िप!े च िनवे अnाव`ः वदा9या.मम् अगGछत् । सस9तोषं सादरं च तं
वागतीकृ य वदा9यः उjवान् - ‘‘महाराजात् कुबेरात् उZरायाच स9देशः :ाः मया । भवान्

संयतेि9Dयः । भोगाः भाrयािन वा भव9तं न मागnम् अकुवन् । अि»परीwाया अिप कnतरायां
परीwायां भवान् यशवी जातः । भवाशः जामाता मया लQधः इित अम कुलय सौभाrयम् इदम् ।
मम सुतां सु:भां पािण"हणेन भवान् अनुगृÍातु । तां सहधमचाLरण कृ वा कुलयम् उ3रतु’’ इित ।

‘‘गाग«व मै!ेयीव महािवदषु ी सु:भा मम पािणगृहीती भवित इित पूवसुकृतपLरपाकः मम’’ इित
अnाव`ः वदन् वदा9यम् अव9दत ।
ाेण िविधना सु:भायाः पािणं गृही वा अnाव`ो मुिनः यौवनोिचतािन सुखािन अनुभूतवान् । सदा
िवापरो भू वा महायोगी Vानी कितमांच अभवत् ।
अnाव`कथा रFया महाभारतविणता ।
किथता नागराजेन लोकानामि वयं मुदे ॥

